
 

 

 

 

 

 

Obrázek: projektový tým projektu TRANS³Net (© CIMTT) 

Obrázek: Profesor Roedel, prorektor TU 

Dresden, úvodní slova k projektu TRANS³Net 

(© CIMTT) 

Vážené dámy a pánové,  
rádi bychom Vám představili náš první newsletter k 

projektu TRANS³Net, který odstartoval v červenci 2016 

pod programem Interreg Central Europe. Cílem projektu 

TRANS³Net je vytvoření nadnárodní kooperační sítě 

poskytovatelů transferu inovací na území tří států/regionů 

– Německa (Saska), Polska (Dolního Slezska) a České 

republiky (Ústeckého kraje). Poskytovatelé transferu 

působí ve fázi zahájení, implementace a podpory znalosti 

a technologického transferu mezi vědou a průmyslem. Lze 

je najít ve vědeckých organizacích (např. oddělení 

transferu), v organizacích majících blízký vztah k 

ekonomickým subjektům (např. okresní hospodářské 

komory) a zprostředkujících organizacích (např. 

technicko-vědecké parky) a také samozřejmě ve veřejné 

správě (např. agentury podporující rozvoj podnikání). 

Pomáhají překonat bariéry mezi vědou a průmyslem, které 

brání vzájemné spolupráci.  

Partneři projektu TRANS³Net: 

Německo (Sasko) Česká republika (Ústecký kraj) Polsko (Dolní Slezsko) 

Technická univerzita Drážďany, 

CIMTT (Hlavní partner) 

Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad 

Labem 

Wroclavská univerzita 

technologií, CAMT 

Technologie- und Gründerzentrum 

Bautzen GmbH 

Okresní hospodářská komora 

Děčín 

Wrocławska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. 

Wirtschaftsförderung Erzgebirge 

GmbH 

Hospodářská a sociální rada 

Ústeckého kraje 
Województwo Dolnośląskie 

Více informací o projektu můžete najít na následujících stránkách: trans3net.eu, facebook a youtube. 

Oficiální zahájení projektu, 23.-24.08.2016 v Drážďanech 

V srpnu 2016, se sešlo 26 zástupců devíti projektových partnerů z 

území  Německa, České republiky a Polska za účelem první oficiální 

schůzky v Drážďanech k projektu "TRANS³Net". Během dvou dní se 

projektoví partneři oficiálně představili a společně dohodli 

kontrétní postup při realizaci projektu. Byl diskutován současný 

stav transferu inovací na území všech tří států na regionální úrovni, 

jehož výsledkem je společný model “National understanding” 

popisující společné chápání transferu inovací.  

Profesor Röedel, prorektor pro vědu na Technické univerzitě v 

Drážďanech vyzdvihl význam projektu pro Technickou univerzitu a 

také zmínil úspěch přijetí tohoto projektu z celkem 620 podaných 

žádostí. Schváleno bylo pouze 35 žádostí pro finanční podporu z  

programu Interreg Central Europe.  

  

file:///C:/Users/uzivatel/Downloads/trans3net.eu
https://www.facebook.com/trans3net
https://www.youtube.com/channel/UC5_PS_InsWXx0PqO5Y-59mQ
https://www.facebook.com/trans3net/
https://www.youtube.com/channel/UC5_PS_InsWXx0PqO5Y-59mQ


 

 

Kontakt: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem 
Ing. Petr Lauterbach, e-mail: Petr.lauterbach@ujep.cz,   Tel: +420 47528 3187 

 

Obrázek: TRANS³Net referenční model transferu, schválen 

projektovými partnery (© TRANS³Net) 

 

Obrázek: Analyzované trojmezí mezi 

Německem, Českou republikou a 

Polskem   

(© Interreg Central Europe) 

 

Referenční model transferu 

V rámci úvodního setkání vytvořil tým 

projektu TRANS³Net společný materiál 

“pochopení transferu inovací”, který bude 

základním projektovým dokumentem po 

dobu tří let. Tento tzv. referenční model 

definuje, kde proces transferu mezi vědou 

a průmyslem začíná, které aktivity jsou 

součástí procesu a samozřejmě také kdy 

proces končí. Tato definice referenčního 

modelu je nutná pro identifikaci 

jednotlivých fází procesu transferu mezi ‘podporovateli transferu’, které jsou potřebné pro úspěšný 

transfer. Je také výchozím bodem pro průzkum podporovatelů transferu prováděný projektovým týmem.  

Mapa podporovatelů transferu 

V nejbližší době bude zahájen průzkum podporovatelů transferu na 

trojmezí Německa, České republiky a Polska. Cílem tohoto šetření bude 

představení profilu všech podporovatelů transferu, kteří jsou aktivní v 

daném regionu a přispívají k iniciaci a implementaci transferu inovací. 

Průzkum bude prováděn na základě dotazníku, který byl vytvořen ve 

spolupráci všech partnerů během prvních měsíců projektu. Šetření bude 

zahájeno v lednu 2017. 

Výsledkem šetření bude vytvoření online mapy podporovatelů transferu, 

která bude sloužit pro přehled všech aktivních podporovatelů inovačních 

myšlenek a technologií mezi vědou a průmyslem na území zmíněného 

trojmezí. Kromě určení geografické polohy podporovatelů transferu 

bude mapka poskytovat informace o službách, schopnostech, 

možnostech a dosavadních zkušenostech na poli inovačního transferu 

mezi vědou a průmyslem.  

 

 

++Zapamatujte si datum++ 06.04.2017 ++Zapamatujte si datum++ 

Dne 6. dubna 2017 proběhne oficiální setkání 

podporovatelů transferu v Inovačním centru Bautzen 

(Německo). Akce se zúčastní zástupci podporovatelů 

transferu všech tří zemí. Vedle vlastní prezentace 

účastníků a představení jejich zkušeností tvorby 

transferu je akce určená k navázání kontaktů a diskuzi 

budoucí spolupráce mezi zúčastněnými podporovateli.  

 

Navštivte naše webové stránky nebo facebook pro 

aktuální informace. 
Obrázek: Inovační centrum Bautzen (© TGZ 

Bautzen) 

http://www.trans3net.eu/
https://www.facebook.com/trans3net

