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Vážené dámy, vážení pánové,
v dubnu letošního roku jsme vydávali první, víceméně zkušební číslo newsletteru. Od té doby jsme v projektu INPOK „Inovační
potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí“ postoupili zase o kus dále. Realizované aktivity a nabyté
zkušenosti Vám rádi popíšeme v tomto vydání newsletteru.


VÝZKUM: Ukončení dotazníkového šetření

V období od března do června 2012 probíhalo na české i saské straně dotazníkové šetření. Zaměřili
jsme se na podnikatelskou sféru, obce a veřejnou správu, vědecko-výzkumné instituce a na skupinu
spolků, sdružení a dalších drobnějších aktérů v regionu. Cílem šetření je analýza a poznání celkové
spolupráce v přeshraničním regionu, ochota spolupracovat, inovační klima a role v inovačním
transferu zejména ve vztahu mezi podniky a vědecko-výzkumnými institucemi. Celkem se do šetření
zapojilo zhruba 400 subjektů a v současné době probíhá vyhodnocování. S prvními výsledky Vás
budeme informovat na www.inpok.eu.


AKTIVITY: Česko-saská inovační burza: „Výroba a zpracování materiálů“

Inovační burza se koná dne 24. 9. 2012 od 13:00 do 16:00 hodin, v Technologickém centru v Drážďanech (Technologiezentrum
Dresden, Standort Süd, Gostritzer Str. 61-63, konferenční patro hlavní budovy). Hlavním organizátorem je CIMTT Centrum pro

technologii a organizaci výroby při Technické univerzitě Drážďany společně s TZD Technologickým centrem Drážďany.
Burza je malým veletrhem inovací, která se koná v Sasku již po čtvrté, ale letos poprvé v přeshraničním měřítku a to díky projektu
INPOK. Smyslem je především představit vystavované produkty, nové technologie, přístupy a řešení dílčích problémů souvisejících
s inovativními materiály a způsobem jejich zpracování. Za českou stranu bude přítomna i Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem, která bude prezentovat část svého výzkumu. Prostor bude pro diskusi i kávu, jste srdečně zváni! Případné
dotazy směřujte na kontakty v zápatí stránky.


INFORMACE: Navštívila nás delegace ze Saské státní odborné akademie

Dne 18. 6. 2012 navštívila Přírodovědeckou fakultu UJEP v Ústí nad Labem delegace složená
ze zástupců ze Saské státní odborné akademie (Berufsakademie Sachsen - Staatliche
Studienakademie Riesa). Návštěva byla koncipovaná jak tzv. „program návštěvy“, tak
i skupinová diskuze na téma „Odborné vzdělání a kompetence v praxi“. Cílem bylo především
navázat kontakty mezi odborným školským zařízením, univerzitou s aplikovaným výzkumem
a praxí. Setkání zaměřeného na studium a praxi se zúčastnil Prof. Heinz Zieger, ředitel
akademie, dále Prof. Dr. Lutz Gläser, Prof. Dr. Jürgen Klingenberg. Součástí delegace byl
i Sigmar Stöhr, vedoucí centra pro vývoj technologických struktur v saské Riese, který se již do
aktivit projektu INPOK několikrát zapojil.
CO NÁS ČEKÁ DÁL? Dalšími kroky bude dokončení vyhodnocení kvantitativní fáze dotazníkového šetření, uspořádání tematických
workshopů, příprava na kvalitativní fázi šetření, společné diskuze, návštěvy pracovišť a mnoho dalšího.

UJEP v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Tel.: + 420 475 285 723, Fax: + 420 475 283 563
E-mail: eva.berrova@ujep.cz, www.sci.ujep.cz

TU Dresden, Fakultät Maschinenwesen CIMTT
Helmholtzstraße 10, 01069 Dresden
Tel.: + 49 351 463-37518, Fax: + 49 351 463-37119
E-Mail: cimtt@mailbox.tu-dresden.de, http://tu-dresden.de/cimtt

