číslo 5., 5/2013
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolujeme si Vám zaslat další číslo informační
newsletteru projektu INPOK, čímž představujeme ty
nejdůležitější aktivity z jara letošního roku:
Česko-saská inovační burza, vol. 2,
Ústí nad Labem, dne 15. 4. 2013
V příjemných prostorách hotelu Větruše v Ústí nad Labem
proběhla již druhá přeshraniční česko-saská inovační burza.
Zaměřená byla na chemický průmysl v česko-saském
pohraničí a mezi vystavovateli figurovali zástupci nejen
českých a saských výzkumných ústavů, univerzit, ale
i podniků z praxe. V rámci této akce proběhla anketa
o nejlepší inovativní produkt roku 2012, jejímž vítězem se stal
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. v Ústí nad Labem
s produktem CHS-EPODUR STONE, známější pod názvem
„kamenný koberec“. Vítěz si odnesl dárkovou tašku projektu
INPOK a certifikát podepsaný oběma partnery projektu.
Následující inovační burza je naplánovaná na 9. 10. 2013
s tématem
efektivní
energie
a
probíhat
bude
v Technologickém centru v Drážďanech. Pro registraci
a přihlášení využijte kontakt na paní Dagmar Schulze; e-mail:
dagmar.schulze@tu-dresden.de, tel: +49 351 463 33556.

Návštěva v Sebnitz dne 20. 2. 2013,
aneb rozvíjíme výsledky listopadové diskuze
K prohloubení rozhovoru v Dolní Poustevně dne 22. 11. 2012
proběhlo pracovní setkání českých a německých partnerů
projektu INPOK v Technologickém centru v Sebnitz (TGZS).
TGZS je objektem s více než 10 ha plochy, na které jsou
v současnosti různé firmy, které představují fungující
podnikatelské centrum. Kromě vlastní produkce firem TGZS
nabízí služby pro začínající podnikatele, jako například
poradenství, konzultační činnost, a další. TGZS je otevřené
česko-saské spolupráci nejen na obecné rovině, ale také
přímo v rámci projektu INPOK. Plánujeme jeho další zapojení
do některých z našich nastávajících aktivit.

Květen a červen ve znamení diskuzních workshopů:
Role hospodářských komor a intermediérů v pohraničí
Dne 16. 5. 2013 a 18. 6. 2013 proběhnou v Ústí nad Labem
a Annaberg-Buchholz diskuzní workshopy. Cílem těchto akcí
je diskuze s hospodářskými komorami (a podobnými aktéry)
v česko-saském pohraničí ohledně zkušeností se spoluprací
s podniky, celkovou aktivitou a ochotou navazovat nové
kontakty, dělit se s ostatními o své zkušenosti a inovovat
vlastní postupy. Důležitým bodem bude rovněž spolupráce
podniků s vědecko-výzkumnými institucemi a hledání možných
průsečíků ve společných projektech, aktivitách a dalších
činnostech.
Výsledky z těchto diskuzí budou zaznamenány v dokumentu,
kde budou v podobě doporučení a možných opatření
vedoucích ke zlepšení situace. Další informace či dotazy
a případné přihlášení na uvedené akce směřujte na kontaktní
osoby:
Eva Berrová (E-Mail: eva.berrova@ujep.cz;
Tel.: + 420 475 285 723) nebo Katja Lohse (E-Mail:
katja.lohse@tu-dresden.de; Tel.: + 49 351 463 33265).

Inovační burza
15. 4. 2013
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