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Vážené dámy, vážení pánové,
rádi bychom Vás informovali o průběhu projektu INPOK (Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti českosaského pohraničí), který byl spuštěn přibližně před půl rokem. Je pro nás potěšením, že Vám můžeme prostřednictvím zcela
prvního Newsletteru sdělit ty nejdůležitější aktivity a kroky, které byly úspěšně zrealizovány.



Dne 16. 2. 2012 se v Ústí nad Labem konala oficiální zahajovací konference projektu INPOK. Mezi přednášejícími byli
významní hosté jak z Česka, tak Saska. Konference s názvem „Kooperace posiluje inovace“ si kladla za cíl položit základní
kámen budoucí kooperační sítě mezi výzkumně-vývojovými institucemi a aplikační sférou (praxí) v česko-saském pohraničí.
Diskutovány
byly
různé
perspektivy,
šance
i rizika
hospodářského
rozvoje
v tomto
prostoru.
Prezentovaly se zde významné organizace a instituce, jejichž příspěvky si můžete prohlédnout ve sborníku z konference,
stejně jako fotografie z celé akce – zde.



Bylo spuštěno dotazníkové šetření – od března roku 2012 probíhá na české i saské straně rozsáhlé dotazníkové šetření
mezi podniky, které si klade za cíl analyzovat jejich inovační chování, vztah k inovacím a inovačnímu transferu, stejně jako
všeobecné rámcové podmínky a spolupráci s výzkumnými institucemi. Dotazníkové šetření za podobným účelem následuje
také u veřejné správy a samosprávy, spolků, sdružení, dalších významných aktérů v regionu a speciálně ve vědeckovýzkumných institucích, jako jsou vědeckotechnické parky či výzkumné ústavy. Výsledkem z tohoto rozsáhlého
přeshraničního dotazování bude podrobná analýza podmínek v regionu vhodných pro spolupráci, šíření inovací a vliv na
inovační potenciál.



Připravuje se již čtvrtá inovační burza 24. 9. 2012 – na organizaci se podílí
CIMTT TU Dresden společně s Technologickým centrem v Drážďanech.
Letošní inovační burza proběhne v duchu „Výroby a zpracování nových
materiálů“. V rámci projektu INPOK bude mít tato burza přeshraniční rozměr.
Vedle německých vystavovatelů a návštěvníků se zúčastní odborníci na danou
tématiku například z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Cílem inovační
burzy je poskytnout prostor především malým a středním podnikům v českosaském pohraničí k tomu, aby se seznámily s výsledky zdejších výzkumných
organizací. Předpokládá se, že akce napomůže k vytvoření a rozproudění
spolupráce mezi vědou / výzkumem a aplikační sférou v pohraničí.
Zájemci o účast na burze (jako host či vystavovatel) mohou využít kontakty
uvedené na www.inpok.eu.
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