číslo 6., 7/2013
Vážené dámy, vážení pánové,
s příchodem léta bychom Vás rádi informovali o dalších
aktivitách a zajímavostech v projektu INPOK.

Kvalitativní fáze šetření byla zahájena:
expertní rozhovory ve firmách a výzkumných institucích
Zahájili jsme druhou, kvalitativní fázi šetření, která spočívá
v cílených rozhovorech ve firmách a vědecko-výzkumných
institucích v česko-saském pohraničí. Smyslem těchto
rozhovorů je navázat na výsledky první dotazníkové akce,
které odrážejí situaci v přeshraničním regionu a všeobecné
rámcové podmínky, inovační potenciál a ochotu místních
subjektů na tomto poli spolupracovat. Veškeré získané
informace zůstávají anonymní, nebudou zveřejňovány
s konkrétním názvem firmy či instituce. Během léta budou
dotazovány české i saské subjekty a na konci srpna bychom
tuto fázi chtěli uzavřít a vyhodnotit ji.
Návštěva Výzkumného a vývojového centra ve Šluknově
dne 6. 6. 2013
Nově vybudované Výzkumné a vývojové centrum
stomatologie ve Šluknově (VVCS) poprvé otevřelo své brány.
Na místě se setkali zástupci města Šluknov, Přírodovědecké
fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Technische
Universität
Dresden,
Handwerkskammer
Dresden,
Podnikatelského centra Rumburk (VTP) a České
stomatologické akademie. VVCS je špičkovým pracovištěm
připraveným
zejména
pro
digitální
zpracování
stomatologických protetických výrobků, jejich robotizovanou
výrobu, zušlechtění nanovrstvami drahých kovů apod.
„Centrum právě prochází kolaudačním procesem, následnými
úředními registracemi a během podzimu tohoto roku zcela
zahájí svůj provoz“, uvedl Tomáš Košumberský za Českou
stomatologickou akademii. Začátkem srpna projekt INPOK
navštíví školicí středisko v Mostě, které je projektem České
stomatologické akademie. Celá zpráva na www.inpok.eu.

Návštěva VVCS ve Šluknově

Pozvánka na další inovační burzu:
Efektivní energie – 9. 10. 2013 v Drážďanech
Pro náš další letošní ročník inovační burzy se nabízí téma
Efektivní energie, které přináší různé možnosti úspory energie.
Smyslem akce je výměna zkušeností mezi vědou a výzkumem
z různých odvětví. Burza je zaměřena na všechny, kteří mají
co do činění s výrobou a spotřebou energie. Užitečné
informace se budou týkat efektivního managementu a jejího
opětovného či dalšího potenciálního využívání. Inovační burza
nabízí tradičně podnikatelům a odborníkům z oblasti vědy
a výzkumu šanci se setkat na jednom místě a informovat se
o širokém spektru inovativních řešení. Využijte proto této
možnosti setkat se s vystavovateli a ostatními hosty
k prodiskutování pestrých možností a navázání řady kontaktů
či prezentaci vlastních návrhů a produktů.
Účast pro návštěvníky i vystavovatele je bezplatná, pouze
se registrujte u kontaktních osob:
CZ - Mgr. Eva Berrová
eva.berrova@ujep.cz, tel.: 475 285 723
DE - Frau Dr. Grit Krause-Jüttler
grit.juettler@tu-dresden.de, Tel.: 0351 463 33702
Další informace naleznete na www.inpok.eu.
Přejeme Vám krásné léto!
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