Číslo 10., 11/2014

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolujeme si Vás tradičně informovat o dění v projektu INPOK, Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí. Přejeme příjemné čtení, klidný podzim a příjemnou blížící se adventní dobu!

Proběhla 5. česko-saská inovační burza na téma „Elektromobilita“
Dne 23. 9. 2014 se konala v Technologie- und Gründerzentrum Freital (TGZ) již pátá česko-saská inovační burza. Tématem tohoto
ročníku byla elektromobilita. Na místě se sešlo celkem 14 vystavovatelů z oblasti vědy a výzkumu, podnikatelské sféry a dalších
klíčových organizací, kteří představili svá inovativní řešení, myšlenky a produkty. K vidění byla především zařízení zemědělské techniky, vozidla, elektrokola a další, elektrickými motory poháněná zařízení. Tuto inovační burzu navštívilo celkem 53 účastníků, kteří na
místě diskutovali o představovaných produktech a možnostech jejich využití či možné spolupráce. Burzu zahájili svou zdravicí děkan
Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., ředitel centra CIMTT na TU
Dresden, prof. Martin Schmauder a projektový manažer hostitelského technologického centra ve Freitalu, Alexander Karrei. Součástí
burzy byla venkovní ukázka velkých zemědělských strojů s komentářem. Odměnou za účast byla možnost vyzkoušet si jízdu na dvou
ukázkových elektrických jízdních kolech, čehož mnozí přítomní hojně využívali.

Region a inovace v kostce: Manuál k posílení vědeckého a technologického transferu v českosaském pohraničí
Na základě výsledků, ke kterým jsme dospěli v rámci práce na závěrečné publikaci, jsme se rozhodli vydat
ještě její praktickou verzi „v kostce“. V této brožurce prezentujeme problémy a návrhy na jejich řešení, která
by měla být nápomocná v oblasti technologického transferu, výzkumné spolupráce a posílení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí. Zabýváme se zde pouze konkrétními opatřeními, vydání „v kostce“
neobsahuje vědecké teorie a výzkumné části, nýbrž pouze to klíčové, co by mohlo být pro hráče v praxi
užitečné. Brožura je online ke stažení na stránkách www.inpok.eu, nebo ji lze získat v tištěné podobě po
domluvě na e-mailu: eva.berrova@seznam.cz, kde se lze rovněž informovat o možnostech získání kompletní
publikace v plné, knižní verzi. Oba výstupy jsou zdarma a existují v české i německé jazykové mutaci.

UJEP v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
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 7a, 01069 Dresden
Tel.: + 49 351 463-37518, Fax: + 49 351 463-37119
E-Mail: cimtt@mailbox.tu-dresden.de
http://tu-dresden.de/cimtt

Šluknovský zámek hostil 1. kooperační burzu podnikatelů
Dne 15. 10. 2014 proběhla na sále Šluknovského zámku první kooperační burza, kterou jsme organizovali výhradně pro firmy a instituce ze Šluknovského výběžku a přilehlého saského okolí Sebnitz. Tento mikroregion byl zvolen jako modelový, v němž jsme zaregistrovali velmi aktivní přístup místních firem i dalších klíčových aktérů a zájem o rozvoj této oblasti. Rozhodli jsme se proto ve spolupráci
s OHK Děčín pozvat tamější subjekty, aby prezentovaly své produkty služby a představili se na česko-saské burze. Na místě vystavovalo 27 firem a institucí, které beze zbytku zaplnily sál. Hojná účast nás velmi potěšila, neboť celkový počet účastníků činil 65 osob.
Kooperační burza nebyla nijak tematicky vymezená, prostor dostali všichni z mikroregionu – sešli se tak vedle sebe například výrobci
kotlů, nožů, včelař a kosmetička, šperkař či výrobce desek z přírodního kamene nebo kancelářských potřeb. Podporu této akci vyjádřila i starostka města Šluknov, Eva Džumanová, která kooperační burzu slavnostně zahájila. Ze získaných zpětných vazeb účastníků
lze vyčíst velký zájem o zopakování akce, čehož si vážíme a budeme rádi za přízeň všech zúčastněných do dalšího ročníku. Katalog
vystavovatelů a fotografie z kooperační burzy naleznete na www.inpok.eu (Kalendář akcí).

Účastníci burzy měli možnost si po jejím skončení prohlédnout zámek. Prohlídku vedla manažerka zámku, Andrea Přidalová.

Závěrečná konference: Region a inovace v česko-saském kontextu
Dne 5. 11. 2014 se konala závěrečná konference projektu INPOK a jeho partnerského projektu „protransfer“. Konference s názvem
Region a inovace v česko-saském kontextu byla zaměřena na prezentaci výsledků obou projektů ve vztahu k česko-saskému pohraničí, jeho inovačnímu potenciálu, konkurenceschopnosti a spolupráci firem s vědecko-výzkumnými institucemi. Mezi váženými hosty
konference, na které se sešlo celkem 48 účastníků, byla prorektorka pro VaV UJEP, prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., děkan PřF UJEP
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., ředitel centra CIMTT TU Dresden Prof. Dr.-Ing. Martin Schmauder, či generální konzul ČR v Drážďanech PhDr. Jiří Kuděla, Ph.D. nebo Jiří Zahradník z Kontaktního centra pro českou-saskou hospodářskou kooperaci při IHK Dresden. Celou konferencí provázela Franziska Schubert, poslankyně parlamentu Saska. Celodenní akce přinesla nejen výsledky prezentované na plátně jednotlivých řečníků, ale také zajímavé a především podnětné myšlenky od diskuzního stolu, k němuž zasedli
zástupci vědecko-výzkumné sféry, podnikatelského sektoru a několik klíčových aktérů z oblasti státní správy apod. Všichni partneři
projevili jasný zájem o pokračování v dosavadních aktivitách a prohlubování kontaktů a vzájemných zkušeností.

Děkujeme za dosavadní spolupráci, přejeme klidný konec podzimu a příjemný adventní čas.
Vaše dotazy, náměty či připomínky, směřujte na kontakty uvedené na www.inpok.eu.
Projektový tým INPOK
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