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Vážené dámy, vážení pánové,
se začátkem letních prázdninových měsíců přichází již desátý newsletter projektu TRANS³Net. V tomto
čísle se zmiňujeme o úspěšné závěrečné konferenci projektu, která proběhla v Ústí nad Labem.
Představeny byly cíle a vize projektu. Finální koncepce sítě TRANS³Net je v těchto chvílích dolaďována,
jelikož byl projekt prodloužen do 30. září 2019. Chceme využít tento čas k dotvoření a určení správného
směru nadnárodní sítě, která bude sloužit aktérům transferu znalostí a technologií všech tří zemí
zapojených do projektu. Uvědomujeme si, že jde o ambiciózní a náročný cíl, ale všichni partneři projektu
na něm pracují s velkým odhodláním. V následujících týdnech Vás budeme osobně kontaktovat, abychom
vás seznámili s nabízenými službami a plánovanou strukturou sítě a podpořili členství v síti. Máme jasnou
představu o plnohodnotném fungování sítě v roce 2020. Těšíme se na vaše komentáře a zpětnou vazbu.
Dovolujeme si připomenout existenci webového portálu TRANS³Net a zároveň naší stránku na Facebooku,
kde pravidelně zveřejnňujeme novinky z oblasti transferu. Pokud máte i vy nějaké novinky nebo události,
které byste chtěli sdílet na našem portálu, kontaktujte nás prostřednictvím office@trans3net.eu.

Závěrečná konference poskytla jasnou představu o síti transferu
Více než 70 účastníků vyjádřilo svůj zájmem o
projekt a nadnárodní sít transferu, budovanou v
příhraničním regionu Saska, České republiky a Polska,
prostřednictvím své účasti na závěrečné konferenci
projektu TRANS³Net, dne 18. června 2019 v Ústí nad
Labem. Kromě výsledků dosažených v rámci projektu,
byl představen také plán na vytvoření nadnárodní sítě
podporovatelů transferu. Zástupci politických a pro
hospodářství významných stakeholderů všech tří zemí
ve svých přednáškách potvrdili, že potenciál regionu
je velký a že tento potenciál by mohl být dále
Thomas Horn, ředitel Centra podpory podnikání
(Wirtschaftsförderung) Sasko, prezentoval aktivity
podporován právě pomocí v projektu vytvořené sítě.
instituce zaměřené na přeshraniční úroveň. (© Giebel) Při diskuzní části vyjádřili své názory a postoje k
plánované síti zkušení hráči v oblasti transferu. Několikrát bylo zmíněno, že je potřeba zvyšovat a
zlepšovat podmínky pro dobře fungující inovační systém v regionu a využívat kontakty a společné aktivity
iniciované projektem TRANS³Net. Všichni účastníci byli proto nadšeni z prezentace modelu sítě a
představami, jak projekt transformovat do podoby sítě se zapojením podporovatelů transferu ze všech tří
zemí. Centrum pro výrobní technologie a organizaci (CIMTT) Technické univerzity v Drážďanech - vedoucí
partner projektu - představilo plánované nabídky a organizační strukturu sítě TRANS³Net. Příští měsíce
budou využity k přijímání členů, aby mohl TRANS³Net začít oficiálně fungovat jako síť v roce 2020.

Získejte informace o TRANS³Net aktivitách ze záznamů školení
Nedávno na našem youtube kanále přibylo sedm video
tutoriálů, ve kterých jsou vysvětleny výsledky
dosažené v rámci projektu TRANS³Net. Přednášky z
projektové akce pořádané v polské Vratislavi koncem
dubna tohoto roku jsou ke shlédnutí společně s
ukázkami prezentací. Stojí za to se podívat. V rámci
toho by pro nás byla dobrá zpětná vazba, kdybyste
vyplnili hodnotící formulář (přiložen na konci
newsletru) a poslali nám ho zpět na emailovou adresu office@trans3net.eu. Mnohokrát děkujeme.
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TRANS³Net na workshopu evropského regionu Dunaj-Moldavsko

Okolo 20 zástupců univerzit z Bavorska, Rakouska
aČeské republiky bylo informováno o projektu
TRANS³Net. (©ODM)

Na pozvání evropského regionu Dunaj-Moldavsko
představila paní Melanie Giebel (zástupkyně CIMTT a
zároveň vedoucího partnera projektu) na konci května
projekt TRANS³Net na univerzitním workshopu ve
Freyungu v Bavorsku. Zástupci různých univerzit z
Bavorska, Rakouska a České republiky s velkým
zájmem přednášku vyslechli a položili řadu otázek k
aktivitám projektu. Cílem semináře bylo diskutovat o
společných tématech a možných společných
projektech z programu Interreg Central Europe v
kontextunadcházejícího období. Zkušenosti a výsledky
z projektu TRANS³Net byly pro účastníky užitečným
vstupem workshopu.

Druhý dialog zdůrazňující potenciál nadnárodních sítí
Druhé
mezinárodní
konference,
s
názvem
„TRANS³Net.dialog“ pořádané dne 22. března 2019 na
Vratislavské polytechnické univerzitě, se účastnilo na
30 odborníků a stakeholderů z oblasti transferu, kteří
se tak aktivně zapojili do zajímavé diskuze o
nadnárodních sítích na podporu transferu. Jako
příklad úspěšné sítě představil pan Frank Bösenberg,
výkonný ředitel Silicon Saxony, úspěšný příběh
síťových aktivit v oblasti průmyslu. Paní Anna
Szczypka představila Polskou asociaci center pro
transfer technologií (PACTT). Pan Jan-Hendrik Peters
ze společnosti “bmbg consult” poukázal na faktory,
které je třeba vzít v úvahu při vytváření nadnárodní
Odborníci participující v mezinárodních sítích při
spolupráce. V závěrečné panelové diskusi si odborníci
diskuzi s Michalem Fryczem z Dolnoslezského
z Polska, České republiky a Saska vyměnili praktické
vojvodství. (©Giebel)
zkušenosti a rady vycházející z úspěšně fungujících
sítí. Máte-li zájem o příspěvky z akce, kontaktujte nás na emailové adrese office@trans3net.eu.

+++++Novinky+++Události+++Novinky+++Události +++Novinky+++++
V naší mapě podporovatelů transferů jsou noví členové, například Mittelstand 4.0 Competence Center
Chemnitz, Fraunhoferův institut pro keramické technologie a systémy, KGHM Lubin a Technology
Hunter z Ostravy. Celkově v současné době mapa obsahuje již 83 položek - podporovatelů transferu.
+++ V březnu 2019 začal sasko-polský projekt DigiNetPolSax. Cílem projektu je definovat ekonomický
potenciál v pohraničním regionu Sasko-Polsko a zviditelnit jej v atlasu kompetencí. Konkurenceschopnost
místních podniků by měla být dále posílena podporou přeshraniční spolupráce. Přečtěte si více na
stránkách Wirtschaftsförderung Sachsen.
+++ 9. inovační fórum Ostsächsische Maschinenbautage (Východosaské strojírenské dny) se koná v TGZ
Bautzen ve dnech 9. - 10. října 2019. Očekává se přítomnost institucí ze Saska, dalších spolkových států
Německa, Polska a České republiky. Inovační fórum je financováno v rámci polsko-saského projektu
Interreg DigiNetPolSax - Digitalizace pro společnou ekonomickou oblast. Program a registrační formulář
naleznete zde.
Sledujte naše internetové stránky a facebook, kde jsou dostupné nejnovější informace.
Kontaktní údaje: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem * Přírodovědecká fakulta *
České mládeže 8 * 400 01 Ústí nad Labem * Tel.: +420 475 285 723 *
Projektová manažerka Ing. Kateřina Rašková, e-mail: katerina.raskova©ujep.cz * office@trans3net.eu

TRANS³Net exchange training:
Your experiences

Tutorials
on youtube

I. About you
I. 1) Which country are you from?
Czech Republic



Poland



Germany



I. 2) Which kind of organisation do you represent?
public authority



business support organisation



enterprise



university, higher education or
research organisation



other:



II. About TRANS³Net exchange training
II. 1) How do you rate the following aspect regards exchange training?
Please consider a decreasing scale from 5 (excellent) to 1 (very poor)!

In how far did the tutorials meet your expectations?

5

4

3

2

1











II. 2) What did you in particular LIKE about the video format?
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II. 3) What did you in particular NOT LIKE about the tutorials?

II. 4) What improvements do you wish for future tutorials?

III. Your summary of TRANS³Net exchange training
tutorials
How would you rate the following statements regards exchange training?
Please consider a decreasing scale from 5 (totally agree) to 1 (totally disagree)!
5

4

3

2

1

The training pursued a clearly visible objective.











The content-related presentations provided information
and knowledge that I can integrate in my daily work.











The training offered a unique opportunity to learn more
about TRANS³Net.











Overall, I was very satisfied with the tutorials.











THANKS FOR YOUR FEEDBACK!
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