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Vážené dámy, Vážení pánové,  
dnes se Vám do rukou dostává druhý newsletter k projektu TRANS³Net. Jaro je všude okolo nás a i naše 

přeshraniční spolupráce ‘podporovatelů transferu’ jen vzkvétá. Dvacet osm podporovatelů transferu mělo 

na začátku dubna možnost představit svoje služby a nabídky na nadnárodní akci podporovatelů transferu  

v Bautzenu (Německo). Odezva byla velmi dobrá. Většina účastníků uvítala možnost seznámení se  

s širokou škálou podporovatelů transferu ze všech tří zemí, s různým profilem v procesu transferu. Během 

realizace projektu bude ještě více možností pro výměnu zkušeností a myšlenek k dosažení cíle, kterým je 

vytvoření silných vazeb samotné spolupráce mezi ’podporovateli transferu’ a dalšími aktéry vědecké, 

ekonomické a veřejné sféry v trojmezí. 

Kromě toho zveme všechny partnery, aby se zapojili do tvorby tohoto newsletteru a využili ho jako platformu 

pro informování o připravovaných akcích a novinkách v oblasti transferu znalostí a technologií. Tato 

informace bude také zveřejněna na webových stránkách. 

Detailní informace týkající se realizace projektu, postupu a novinek, naleznete na trans3net.eu. 

 

Úspěch: Přeshraniční akce podporovatelů transferu v Bautzenu 
Dne 6. dubna 2017 se uskutečnila přeshraniční 

akce podporovatelů transferu v Inovačním centru 

v Bautzenu (Německo). Akce se zaměřovala na 

budování první vzájemné důvěry mezi 

zúčastněnými 28 podporovateli transferu 

pocházejícími ze všech tří regionů Saska 

(Německa), Dolního Slezska (Polska)  

a Ústeckého kraje (České republiky). Nové video 

Vám umožní nahlédnout do dění a shrnuje 

výsledky setkání. 

Další obrázky a zajímavosti z akce jsou     

dostupné na Trans³Net-Facebook-Page. 

 
 
Akce v Bautzenu byla projektovými partnery 

využita také k práci na tzv. SWOT analýze, 

která slouží k identifikaci silných a slabých 

stránek regionu, hrozeb a příležitostí v 

národním a nadnárodním procesu transferu. 

Společná nadnárodní SWOT-analýza bude 

základem pro tzv. network’s strategy, neboli 

společnou strategii sítě podporovatelů 

transferu. Více se dozvíte na webové stránce 

www.trans3net.eu.  

 
 
 
 

Obrázek: projektový tým TRANS³Net (© TGZ  Bautzen) 

  

http://www.trans3net.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=Udslt3mG2hg
https://www.facebook.com/trans3net/
http://www.trans3net.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=Udslt3mG2hg
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Preview: Mapa podporovatelů transferu 

Průzkum mezi podporovateli transferu v přeshraničním regionu Německa, České republiky a Polska je ve své 

prvotní verzi hotov. Mapa podporovatelů transferu je k dispozici na webových stránkách projektu. Jedná se 

o první soubor informací o aktivních podporovatelích transferu na území zkoumaného trojmezí, který 

zahajuje a podporuje realizaci transferu znalostí a technologií mezi vědou a především malými a středními 

podniky. Od konce května je mapa dostupná zde. 

Prozatím poskytujeme prezentace všech podporovatelů transferu zúčastněných v Bautzenu online. 

 

++++Zapamatujte si datum++++++++++Zapamatujte si datum+++++ 

Další veřejnou akcí bude workshop s politickými 

zástupci, se kterými chceme diskutovat strategii 

sítě podporovatelů transferu a doporučení 

odvozená ze SWOT analýzy, jejichž cílem je 

zlepšení podmínek pro přeshraniční proces 

transferu mezi vědou a malými a středními 

podniky na území trojmezí. Workshop se bude 

konat v říjnu 2017 ve Vratislavi (Polsko). 

 

 

 

 

 

Obrázek: Inovační centrum Bautzen (© TGZ Bautzen) 

Sledujte nás na webových stránkách a na facebooku.  

http://141.30.75.25/map/
http://www.trans3net.eu/
http://www.trans3net.eu/
https://www.facebook.com/trans3net/
http://141.30.75.25/map/
https://www.facebook.com/trans3net/
https://www.youtube.com/channel/UC5_PS_InsWXx0PqO5Y-59mQ

