Foto-okénko z inovační burzy:

číslo 3., 10/2012

Vážené dámy, vážení pánové,
uplynula další čtvrtina roku od doby, kdy jsme pro Vás připravovali druhý newsletter.
S podzimními barvami se zpestřila také náplň projektu INPOK, který realizuje již naplno
další várku svých aktivit. Dovolte nám, abychom Vám představili alespoň některé:


Proběhla přeshraniční inovační burza

Dne 24. září 2012 proběhla v Technologickém centru v Drážďanech první přeshraniční
inovační burza, jejíž téma bylo „Výroba a zpracování inovativních materiálů“. Mezi 17
vystavovateli figurovala také PřF UJEP v Ústí nad Labem s ukázkou svého výzkumu
v oblasti fyziky, chemie a biologie. Díky přímému kontaktu jednotlivých firem a institucí
byla navázána celá řada cenných kontaktů a domluveny možné kroky v budoucí
spolupráci. Následující ročník inovační burzy bude v Čechách pod vedením UJEP.
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Skupinové diskuse v plném proudu

V rámci projektu se konají na české i německé straně skupinové diskuze na nejrůznější
témata s nejrůznějšími cílovými skupinami. Smyslem diskuzí je podchytit problémy
a navrhnout řešení pro zlepšení spolupráce mezi vědou, výzkumem a podnikateli
v regionu. Dne 18. 9. 2012 proběhla v Drážďanech diskuze se zástupci veřejné správy
(česko-německá skupina Euroregionu Elbe/Labe). Diskutovalo se na téma role veřejné
správy v procesu transferu inovací, podpora a vznik kooperačních vztahů, chápání
regionu pohraničí. Nyní připravujeme další akci v Dolní Poustevně, kde bude jádrem
diskuzí region Šluknovsko a jeho specifika, role Vědeckotechnického parku a inovací,
přeshraniční vazby. Diskuze se zástupci místních samospráv a dalších místních aktérů je
naplánována na 22. listopad 2012.


Dotazníkové šetření nabízí první výsledky, připravujeme kvalitativní fázi

Jako ochutnávku z prvních výsledků uvádíme SWOT analýzu, ve které respondenti
zachytili základní charakter česko-saského pohraničí. Dotazovanými byli v tomto případě
obce, města a různé spolky a sdružení, které hrají specifickou roli v regionu.
Česko-saské pohraničí a jeho charakteristika v očích respondentů:
SILNÉ STRÁNKY:

Atraktivní krajina, turistický potenciál
Aktivní přeshraniční spolupráce a její podpora
Dobrá dopravní infrastruktura
Společná historie

SLABÉ STRÁNKY:

Jazyková bariéra
Slabý trh práce
Rozdílné administrativní a institucionální struktury
Rozdílná sociální a hospodářská úroveň

PŘÍLEŽITOSTI:

Tvorba turistického potenciálu
Realizace společných projektů a akcí, včetně jejich podpory
Společný trh práce
Zintenzivnění hospodářské spolupráce

RIZIKA:

Hospodářská stagnace / recese (CZ)
Zhoršení trhu práce / Brain drain (CZ)
Pokles množství prostředků finanční podpory (CZ)
Demografická změna (D)
Ekologická situace / chybějící udržitelnost (D)

Zajímavé je rovněž chápání pojmu česko-saské pohraničí, které není zdaleka tak
jasné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Zástupci veřejné správy (jedna ze 4 cílových
skupin v dotazování) ho chápou takto:

Jak chápou zástupci veřejné správy „region česko-saské pohraničí“?
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V největší míře je naše společné pohraničí chápáno jako turistický region, což je dáno
zejména společnými Krušnými horami, či Česko-saským Švýcarskem. Obě turistické
oblasti jsou hojně navštěvované a splňují přeshraniční rozsah. S tím souvisí také dopravní
dostupnost a infrastruktura. Pouze malý podíl dotázaných tvrdí, že se jedná o dva zcela
odlišné regiony.
Zpracování dalších otázek ve všech cílových skupinách je v deskriptivní podobě již
hotové, a za nedlouho budou zveřejněny i grafické výstupy, jejichž výběr vyvěsíme na
www.inpok.eu.
V následující fázi dotazování přejdeme na kvalitativní faktory. Zaměříme se na podniky
a vědecko-výzkumné instituce, u nichž budeme zjišťovat inovační chování, schopnost
a aktivitu ve spolupráci. Šetření bude prováděno formou tzv. expertních rozhovorů,
osobních návštěv a diskusí. Při zpracovávání výsledků budeme pochopitelně dbát na
diskrétnost a zachování firemního tajemství.
Máte-li jakékoliv otázky, nebo zájem o spolupráci, pište na: eva.berrova@ujep.cz.

