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prostřednictvím osmého informačního letáku bychom jménem všech 9
projektových partnerů rádi poděkovali našim čtenářům za skvělou spolupráci v
roce 2018. Síť podporovatelů transferu se úspěšně rozrůstá. V současné době
evidujeme 77 aktivních hráčů. Celkově jsme v tomto roce zaujali 300 expertů,
vědců a podnikatelů na 8 organizovaných projektových akcích. Míra spokojenosti dosáhla v průměru 84 %.

Tato čísla jsou pro nás ukazatelem pro rok 2019. Projekt TRANS³Net zaměří své aktivity na domácí půdu. V
červnu 2019 bychom rádi odstartovali na závěrečné konferenci v Ústí nad Labem aktivní síť podporovatelů
transferu. Do této doby nás čeká hodně práce, především zmapování organizací, která z nich by se ujala
vedení této mapy. Dokončený inovační portál bude dostupný na začátku roku 2019. Budou na něm
dostupné aplikačně využitelné výzkumné výsledky vyhovující praxi, připravené ke spoulupráci s firmami.
Vyzýváme Vás, abyste nadále využívali tento informační leták jako platformu pro uplatnění informací, ať
už o Vás nebo o novinkách, které se dějí na našem území na téma trasnfer inovací a technologický
transfer. Veškeré informace také mohou být publikovány v rámci našich webových stránek. Informace
zasílejte na odkaz office@trans3net.eu.

Zapište si: Diskuze u kulatých stolů dne 1. 2. 2019 v Annabergu
Rok 2019 odstartujeme první ze dvou diskuzí u kulatého stolu
na tzv. TRANS3Net.dialogue. Diskuze se bude konat dne
1. února 2019 v Centru start-upů a služeb (GDZ) v německém
Annabergu v Krušných horách se zaměřením na “Udržitelnost
sítě podporovatelů transferu vědomostí a technologického
transferu”. Co to znamená zejména pro TRANS³Net? Jaká jsou
očekávání směrem k politickému prostředí a podporovatelům
transferu zahrnutých ve společně vytvořené síti a jaké jsou
podmínky pro spolupráci? Jaké jsou dlouhodobé výhody sítě pro
aktéry inovačního systému? Rádi bychom prodiskutovali tyto
otázky se zástupci politické sféry. Zváni jsou podporovatelé
transferu a zástupci veřejné sféry z území Saska, Dolního
Slezska a Ústeckého kraje. Pozvánku vč. bližsích informací naleznate na odkaze project.trans3net.eu.

Evropská komise: Průběžný průzkum politiky klastrů v Sasku
Evropská observatoř pro klastry a proces průmyslové změny (European
Observatory for Clusters and Industrial Change - EOCIC) vyzvala jménem
Generálního ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední
podniky (Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship
and SMEs - DG GROW) k podílení se na průzkumu klastrové politiky a
průmyslové modernizaci. Komise tak dala příležitost a prostor podnikům,
výzkumným organizacím a ostatním regionálním hráčům ovlivnit a pomoci
utvářet vývoj moderní klastrové politiky v Sasku. Průzkum měl za cíl
zhodnotit roli Saské klastrové politiky v oblasti podpory inovací, podnikání
průmyslové modernizaci a rozvoji průmyslu a navrhnout budoucí rozvoj.
Přístup k průzkumu naleznete zde.
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DigitaliseSME: Podpora malým a středním podnikům s digitální
2017
transformací
Projekt
DigitaliseSME
podporuje
digitální
transformaci malých a středních podniků a mid-cap
podniků v Evropě. Propojuje firmy s digitálními
experty,
pojmenovanými
jako
„Digitální
zprostředkovatelé“. V rámci projektu je možné využít měsíční návštěvy či stáže ve firmách v jiných
evropských zemích. Stáž a její odbornost odpovídá odbornosti daného zprostředkovatele.
V průběhu této stáže pomůže Digitální zprostředkovatel firmě nastavit a zahájit projekt, který povede k
její digitalizaci a bude reagovat na její potřeby v této oblasti. Více informací naleznete na odkaze
http://digitalisesme.eu.

Strategický workshop „Průmysl budoucnosti“ ukončen
Strategický workshop "Průmysl budoucností" saského ministerstva průmyslu byl uzavřen na konci listopadu
2018. Výsledkem je publikace s doporučením pro průmyslovou oblast. Na internetovém odkaze naleznete
dokument "Mise a opatření" (Missionen und Massnahmen) stejně jako ostatní dokumenty vzniklé v rámci
workshopu. Zástupci projektu TRANS³Net aktivně poskytli podněty pro doporučení. Ze zářijového
workshopu v Chemnitz zúročili zkušenosti vycházející z realizace aktivit projektu TRANS³Net na téma
"Internacionalizace jako příležitost".

Výzva roku 2019: Drážďany podpoří inovativní projekty
Zástupci města Drážďany rádi podpoří inovace dážďanských firem, výzkumných institucí a ostatních
institucí prostřednictvím speciálního financování zaměřeného na inovativní projekty. Cílem je realizovat
projekty, které poskytnou inovační řešení problémům a tématům zaměřených na město. Výzva je záměrně
otevřena veřejnosti, mohou být předloženy také netechnické inovace. Záměry této výzvy je možné podat
do 15. února 2019. Více informací naleznete zde.

Hledáte nové kontakty pro spolupráci?
V rámci nadcházejícího roku bude možné získat nové kontakty pro spolupráci v rámci následujících akcích:
 dne 1. 2. 2019 v rámci diskuze u kulatých stolů na téma transfer technologií na tzv.
TRANS3Net.dialogue v Centru start-upů a služeb (GDZ) v Annabergu v Krušných horách se
zaměřením na “Udržitelnost sítě podporovatelů transferu vědomostí a technologického transferu”,
 dne 14. 2. 2019 na tzv. TRANS3Net.visit ve Freibergu, kde proběhne prohlídka „Helmholtz Freiberg
institutu pro zdroje technologií“
 dne 22. 3. 2019 proběhne druhý TRANS 3Net.dialogue ve Vratislavi (informace budou upřesněny
začátkem roku 2019 zde.
V návaznosti na projektové aktivity bychom Vás rádi pozvali dne 20. 2. 2019 na Inovační burzu v
Ústí nad Labem (hotel Clarion) pořádanou Přírodovědeckou fakultou a ostatními fakultami UJEP, Krajskou
hospodářskou komorou Ústeckého kraje a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje. Burza je určená
firmám a výzkumným pracovníkům, kteří se pobyhují v oblasti IT, nanotechnologií, biotechnologií a
průmyslové chemii.

Šťastný nový rok 2019!
Přejem všem čtenářům všechno nejlepší do nového roku 2019!
Navštivujte nadále naše webové stránky a facebook, aby Vám
neunikly čerstvé novinky z prostředí transferu.

Další informační leták vyjde v březnu 2019.

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

