číslo 9., 7/2014

Vážené dámy, vážení pánové,
prázdninové období je v plném proudu a my přinášíme tradičně aktuální informace o dění v projektu INPOK
„Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí“. Přejeme Vám
příjemné čtení a krásné léto plné inovativních myšlenek!
INPOK-Team

Dokončili jsme závěrečnou výzkumně-aplikační studii
Hlavním výstupem našeho projektu jsou všechny získané poznatky shromážděné
do výzkumně-aplikační studie s názvem „Region a inovace na příkladu českosaského pohraničí“, kterou vydalo nakladatelství GRADA. Publikace je připravena
k tisku v české i německé jazykové mutaci a brzy bude umístěna i na webové
stránky projektu do sekce „Výsledky a výstupy“: http://inpok.eu/vysledky-avystupy.html.
Kniha s přibližně 250 stranami obsahuje celkem 6 kapitol, ve kterých postupně
seznamuje čtenáře s problematikou inovací, inovačního potenciálu, transferu
technologií a regionem česko-saského pohraničí. Stěžejní část je věnována
výsledkům vlastních empirických šetření, která proběhla na české i saské straně.
Doplněny jsou také další typy akcí, které nám pomohly blíže analyzovat prostředí
a navrhnout vhodná opatření k aktivizaci a podpoře výzkumné spolupráce
v aplikační sféře.
Distribuovat budeme rovněž i zkrácenou a upravenou verzi („v kostce“) pro
podniky a praktické hráče v regionu, která nebude obsahovat vědecké a teoretické
kapitoly, ale bude zaměřena vyloženě na aplikační sféru.

Pořádáme další inovační burzu, tentokráte na téma
ELEKTROMOBILITA – 23. 9. 2014 v Technologie- und Gründerzentrum Freital
Díky projektu INPOK se nám podařilo již po páté zorganizovat tuto neformální kontaktní akci, na níž
mohou vystavovatelé zdarma představit svá řešení, produkty a myšlenky. Aktuální ročník je
otevřený nejrůznějším dopravním prostředkům, od osobních automobilů až k nákladním,
zemědělskou techniku, přes přepravu osob až k tzv. „E-bike"!
Uvítáme také inovační řešení z oblasti úspory elektrické energie, dopravních systémů či technická
řešení motorů, výroby baterií a spolehlivosti systémů. Všem zájemcům z české i saské strany
nabízíme stejnou příležitost: prezentovat se, seznámit se s produkty a řešeními, a navázat nové
kontakty. A to vše BEZPLATNĚ.
Více informací, pozvánka a pokyny zde: http://inpok.eu/clanky/inovacni-burza-elektromobilita.html
Kontakt: Mgr. Eva Berrová, eva.berrova@ujep.cz
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Podporujeme místní podnikatelské prostředí na Šluknovsku/Sebnitz,
pořádáme kooperační burzu – 15. 10. 2014
Ve spolupráci s OHK Děčín a TU Dresden pořádáme v říjnu 2014
kooperační burzu, jejímž cílem je podpořit místní podnikatelské prostředí
v mikroregionu Šluknovsko/Sebnitz. Vycházíme z řady jednání a akcí, které
jsme v průběhu projektu v tomto mikroregionu realizovali. Vidíme
jednoznačný zájem o spolupráci na obou stranách hranice. Jako překážka
jejímu rozvoji ovšem stojí v cestě nedostatečná informovanost
o příhraničním podnikatelském prostředí a možnostech spolupráce.
Působíte-li v tomto mikroregionu, je Vám tato burza otevřená! Formou
neformálního a pracovního veletrhu se můžete prezentovat a seznámit se
s dalšími subjekty a ověřit tak možnosti spolupráce právě pro Vaše odvětví.
Více informací: http://inpok.eu/clanky/kooperacni-burza-sluknovsko.html
Kontakt: Mgr. Eva Berrová, eva.berrova@ujep.cz

Připravujeme závěrečnou konferenci společnou s projektem „protransfer“ – 5. 11. 2014
Blíží se doba konce realizace projektu a s tím úzce souvisí i jeho
závěrečná konference. Rozhodli jsme se, že ji uspořádáme
s partnerským projektem „protransfer“, protože spolupracujeme
v podobných tématech, s podobnými institucemi a firmami a společně
nahlížíme na problematiku inovací a vědeckého transferu v prostoru česko-saského pohraničí. Finální verze programu
a další informace budou k dispozici po prázdninách, nicméně již nyní víme, že konference bude na saské straně a její
celodenní program bude rozdělen pro oba projekty. Bude dostatek prostoru pro diskuze nad klíčovými tématy.

Zástupci Univerzity J. E. Purkyně jako hosté na OUTPUT.DD – 03.07.2014
Dne 3. 7. 2014 se konala na půdě Technické univerzity
v Drážďanech zajímavá akce s názvem OUTPUT.DD. Jednalo
se o prezentace projektových vizí Fakulty informatiky. Na
programu byla řada ukázek, workshopů, příspěvků a prezentací
s výsledky prací, které jednou za rok představují studenti
a pracovníci fakulty široké veřejnosti. Letos poprvé byli přítomni
hosté ze zahraniční, kteří prezentovali své výsledky – byli jimi
hosté z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kteří
prezentovali výstupy z projektu OP Cíl 3 InWest 2.0. Obsahem
byly technologie RFID a jejich využití, senzory v automobilovém
průmyslu a simulace spotřeby energie elektrických vozidel
pomocí Petriho sítí. Účastnící se tak mohli informovat během
diskuzí na stánku o nových přístupech a řešeních z této oblasti,
pořadatel hodnotí účast zástupců ústecké univerzity jako velmi
zdařilou.

Krásné léto a mnoho inovativních nápadů Vám přeje INPOK-Team
www.inpok.eu
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