číslo 7., 10/2013

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolujeme si Vás již tradičně informovat o dalších novinkách v projektu INPOK za uplynulé čtvrtletí.

Předseda vlády Svobodného státu Sasko, Stanislaw Tillich,
navštívil Den Kooperace v Laubusch
Dne 5. 9. 2013 jsme s projektem INPOK navštívili
Mezinárodní informační a setkávací centrum Sasko
(IBS) v Laubusch, kde se konal velký Den kooperace
nazvaný „Tam, kde se potkává věda s praxí" (orig.
„Wirtschaft trifft Wissenschaft"). Den kooperace se
konal v rámci projektu InWest, který je rovněž podpořen
OP Cíl3, a zajistil tak možnost navázat kontakty
a vyměnit si zajímavé informace mezi komerční
a akademickou
sférou.
Pozvání
přijalo
25
vystavovatelských subjektů, které byli u svých stánků
k dispozici pro 70 hostů jak z české, tak saské strany.
Významným hostem byl Stanislaw Tillich, předseda
vlády Svobodného státu Sasko, kterému byly
představeny všechny partnerské projekty, včetně
statické prezentace projektu INPOK.

Stanislaw Tillich u prezentace přeshraničních projektů,
foto InWest, 2013

Skupinová diskuze k podpoře přeshraniční spolupráce v Annaberg-Buchholz:
Otázky, problémy, řešení
Dne 17. 9. 2013 proběhla na půdě Wirtschaftsförderug Erzgebirge
v saském městečku Annaberg-Buchholz další skupinová diskuze,
která navazovala na květnové setkání okresních hospodářských
komor včetně Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje v Ústí
nad Labem. Saská paralelní akce byla zaměřena na německé
klíčové aktéry, kteří diskutovali nad stejnými tématy, jako čeští
kolegové. Problematika úspěšné přeshraniční spolupráce mezi
podniky a výzkumnými ústavy byla pod drobnohledem účastníků
věcně a konkrétně popsána. Identifikovány byly na jedné straně
překážky, které jejímu průběhu, nebo dokonce vzniku brání, na
druhé straně byly zmíněny prospěšné faktory, které ji podporují.
Významným bodem bylo hledání vhodného mezinárodního
programu podpory, který by nebyl nijak omezující, ale zároveň měl
Skupinová diskuze v Annaberg-Buchholz,
dostatečné možnosti rozvinout cíle obou stran a dovést je do
foto INPOK, 2013
výsledné podoby. V závěru diskuze bylo shrnuto několik bodů,
které považujeme za stěžejní. Ty budou sloužit jako podklad pro další jednání na podporu česko-saské spolupráce.
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Proběhlo kvalitativní dotazování v podnicích a vědecko-výzkumných institucích.
Jak jsme na tom s inovacemi?
Během léta tohoto roku proběhla druhá, kvalitativní fáze vlastního
šetření u podniků a vědecko-výzkumných institucí v česko-saském
pohraničí. Jednalo se o rozhovory, které měly za cíl podrobněji
analyzovat inovační chování, vytipovat příklady dobré spolupráce,
identifikovat překážky v přeshraniční spolupráci a navrhnout možná
opatření ke zlepšení spolupráce mezi podnikem a vědeckovýzkumnými institucemi. Osloveno bylo několik desítek subjektů
z pohraničí, z nichž rozhovor poskytlo celkem 12. Dalších 6 subjektů
z české strany bylo dotázáno ještě před touto fází, v jakémsi pilotním
průzkumu, jehož výsledky jsou rovněž velmi cenné a lze je zařadit
k této fázi. Z rozhovorů vyplynulo, že české firmy mají většinou
zaměstnance nebo celé oddělení, které se věnuje speciálně inovacím.
Pokud jde o spolupráci s univerzitami a výzkumnými pracovišti, ve
většině případů je spolupráce na bázi praxí a závěrečných prací Ilustrační obrázek:
studentů, dále pak v externím výzkumu a konzultacích. Pohled na záznamy z expertního rozhovoru
pohraničí se příliš neliší, většina firem, které jsou zapojené do
mezinárodní spolupráce, neoddělují Sasko od zbytku Německa. Jinými slovy, to, zda je partner z Drážďan, Mnichova
nebo Hamburku, nehraje příliš velkou roli. Většina dotázaných se cítí být otevřena vůči mladým stážistům,
praktikantům, partnerům či kolegům přicházejícím ze škol. Doporučila by však, aby na škole získali silnější vazbu
k praxi a nebyli přehlcování teorií na úkor využitelné praxe. Výsledky kvantitativního a kvalitativního dotazování budou
sloužit pro zpracování závěrečné výzkumně-aplikační studie.

Inovační burza 9. 10. 2013 v Drážďanech: Efektivní energie
Dne 9. října 2013 otevřelo
Technologické
centrum
v Drážďanech
své
brány
účastníkům tradiční inovační
burzy. Letošní ročník byl
věnován inovativním řešením
z oblasti
efektivní
výroby
a spotřeby energie. Na místě
se
sešlo
sedmnáct
vystavovatelů
z českosaského pohraničí, z nichž tři
zastupovali českou stranu.
Velmi si toho vážíme, neboť
se opět potvrdilo, že osobní
kontakt a neformální atmosféra jsou výborným předpokladem k odstartování společných aktivit a vzniku potenciálního
partnerství mezi firmami a výzkumnými institucemi. Tradiční burza se bude opakovat, následující ročník se bude konat
na české straně pod tématem Odpadové hospodářství a recyklace. Máte-li zájem o bližší informace ohledně návštěvy
nebo byste rádi bezplatně vystavovali své produkty, obraťte se, prosíme, na Mgr. Evu Berrovou: eva.berrova@ujep.cz.

POZVÁNKA NA NÁSLEDUJÍCÍ ROČNÍK INOVAČNÍ BURZY
Téma: Odpadové hospodářství a využití odpadu
29. 1. 2014 od 13.00 hod v Čechách
Přijďte zdarma prezentovat Vaši firmu nebo se podívat jako host na novinky z oblasti recyklace,
nakládání s odpady a jejich následného využití!

Kontakt a informace: Mgr. Eva Berrová: tel.: + 420 475 285 723, e-mail: eva.berrova@ujep.cz
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