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INPOK, nový projekt Přírodovědecké fakulty UJEP, propojí
vědecko-výzkumná pracoviště s průmyslem a výrobou
Ústí nad Labem – Přírodovědecká fakulta UJEP spustila nový česko-saský projekt INPOK; jedná se o
výměnu a sdílení vědomostí a poznatků mezi vědecko-výzkumnými institucemi a podniky.
Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí – to je celý název
nového přeshraničního projektu, který právě v těchto dnech zahájila Přírodovědecká fakulta Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem společně s Technickou univerzitou v Drážďanech.
Půjde v něm o výměnu a sdílení vědomostí a poznatků mezi vědecko-výzkumnými institucemi, podniky
s výzkumnými aktivitami, logistickými a technologickými centry, či celými fungujícími sítěmi těchto institucí.
Cílem projektu je totiž zvýšení hospodářské konkurenceschopnosti v česko-saském pohraničí.
„Toho docílíme tím, že propojíme instituce působící v oblasti aplikované vědy, výzkumu a vývoje se sférou
praxe, tedy s konkrétními podniky, které by nové poznatky využily. To v regionu doposud chybí, nebo je
málo intenzivní,“ uvedl doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D., vedoucí katedry geografie PřF UJEP a řešitel
projektu.
Další informace o projektu INPOK
Mezinárodní přeshraniční projekt podpořený Evropskou unií prostřednictvím operačního programu Cíl 3 Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
V rámci projektu budou realizovány především vlastní empirické průzkumy mezi podniky, výzkumnými
institucemi, veřejnou správou a dalšími subjekty. Tyto výzkumy poslouží jako podklad pro odbornou studii,
která z celého projektu vzejde. Nedílnou součástí budou zajímavé inovační burzy a workshopy, kde bude
mít možnost každý nalézt inspiraci, partnera pro spolupráci nebo cestu k intenzivnější kooperaci.
Projekt INPOK bude slavnostně představen na zahajovací konferenci 16. února 2012 na půdě rektorátu
ústecké univerzity. Mezi pozvanými hosty budou významní zástupci jak vědecko-výzkumných institucí, tak
podnikatelské sféry z Ústeckého kraje i Saska.
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