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Presentation of the project at the Strategy-Workshop. 

(©CIMTT) 

Vážené dámy a pánové,  

dostává se Vám dnes do rukou již čtvrtý newsletter TRANS3Net. S letošním rokem chýlícím se ke konci byly 

poslední tři měsíce velmi bohaté na události. Uskutečnila se řada pořádaných akcí týmem TRANS3Net, 

počínaje strategickým workshopem v polské Vratislavi, v listopadu jsme pak přikročili k prvním pilotním 

akcím TRANS3Net.visit a TRANS3Net.training. V tomto newsletteru Vás o nich budeme dále informovat. 

Podrobnější informace také naleznete na naší webové stránce http://trans3net.eu. Díky těmto akcím, 

prezentacím projektu na dalších akcích, jako např. Polsko-saském ekonomickém fóru, které se konalo dne 

11. října 2017 ve Vratislavi, a činnostem jako je konzultace politických představitelů, roste síť 

podporovatelů transferu inovací a povědomí o něm se rozšiřuje, což je pro nás všechny velmi dobrá 

zpráva. 

Kromě toho také vyzýváme všechny partnery, aby tento newsletter využívali jako platformu pro informace 

o nadcházejících událostech a novinkách týkajících se transferu znalostí a technologií v regionu Saska, 

Dolního Slezska a Ústeckého kraje. Tyto informace budou publikovány na naší webové stránce. Svoje 

podněty nám prosím zasílejte na adresu office@trans3net.eu. 

V neposlední řadě je také čas PODĚKOVAT všem, kteří v letošním roce pracovali na projektu a pro projekt. 

Mnohokrát děkujeme za Vaše přispění, pomoc a Vaši aktivní podporu rozvíjet myšlenku TRANS3Net. 

Přejeme Vám veselé a šťastné Vánoce a hodně zdraví při vkročení do nového roku. 

Workshop ve Vratislavi pomohl s finalizací TRANS³Net strategie 
 Na 40 účastníků navštívilo 10. října 2017 

Workshop, který se týkal strategie 

TRANS3Net. Akce se konala na Vědecko-

technické univerzitě ve Vratislavi. Po 

uvítacím proslovu Zbigniewa Dynaka, 

ředitele Oddělení regionálního vývoje z 

kanceláře Vojvodského úřadu Dolní 

Slezsko, představila Joanna Kuldo, 

náměstkyně ředitele pro výzkum z 

Vratislavského Technologického parku, 

úspěšnou spolupráci mezi  vědou  

a technologií v jejich Technologickém 

parku. Následovala zpětná vazba na 

strategii ze strany politických činitelů ve 

všech třech regionech. Michal Frycz z Vojvodského úřadu prezentoval zpětnou vazbu za Dolní Slezsko, 

Karel Tichý z Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje přednesl výsledky z konzultací v České republice 

a Melanie Giebel z Technické univerzity v Drážďanech pokračovala shrnutím rozhovorů v Sasku. Workshop 

byl zakončen diskusí o cílech plánované sítě nadnárodní spolupráce podporovatelů transferu inovací. 

V současné době probíhá finalizace strategie partnerem projektu, vratislavskou Agenturou regionálního 

rozvoje. Na základě tohoto bude proveden akční plán s upřesněním otázek, které by měla tato síť 

realizovat. Oba dokumenty by měly být základem pro budoucí úspěšné vytvoření nadnárodní sítě 

podporovatelů transferu inovací. 

Workshop byl součástí rámcového programu vědecké výstavy DRESDEN-concept, která se konala ve dnech 

22.09. 2017 až 11.10. 2017 ve Vratislavi. Mnoho díků organizaci DRESDEN-concept za skvělou spolupráci. 

 

Pokud máte zájem o další fotografie z akce, sledujte nás na Facebooku. Pokud Vás zajímá strategický 

dokument, kontaktujte nás prosím. 

 

 

 

https://www.facebook.com/trans3net/
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TRANS³Net.visit - návštěva UniCRE v Litvínově, která přinesla ovoce 

První akce TRANS3Net.visit proběhla dne 

9.listopadu 2017 v Chemparku v Záluží u 

Litvínova. Skupině skládající se z vědců, 

zaměstnanců malých a středně velkých podniků 

(SME) a podporovatelů transferu inovací získali 

přehled o UniCRE, nejznámějším výzkumném 

centru pro chemický průmysl v Ústeckém kraji. 

Posláním UniCRE je zprostředkovávat propojení 

mezi základním výzkumem a potřebami 

průmyslu. Tato návštěva sloužila také jako 

vzájemné seznámení a počátek budoucí 

spolupráce. Máte-li zájem o prezentaci 

“Potenciálu výzkumu a vývoje v oblasti 

uhlíkových technologií v Ústeckém kraji” Dr. 

Jaromíra Lederera z UniCRE, napište prosím 

email na adresu office@trans3net.eu. 

TRANS³Net.training zahrnuje široké spektrum témat 

První školení TRANS3Net.training se konalo v 

polovině listopadu 2017. Během tohoto 

dvoudenního setkání, první den v Ústí nad 

Labem, druhý v Drážďanech, se prezentace 

zaměřovaly na široké spektrum témat od 

identifikace a zhodnocení využitelných 

myšlenek po validaci, vyhledávání patentů  

a přehled finanční situace a financování v 

Ústeckém kraji a Sasku. Přehled všech 

prezentací ze školení naleznete na  akce. Máte-

li zájem o některé téma, kontaktujte nás 

prosím..  

 

Další pilotní akce, návštěvy, výstava a školení, které nás čekají v r. 2018 

Řada pilotních akcí v rámci projektu TRANS3Net začíná v r. 2018 další návštěvou TRANS3Net.visit, která 

proběhne 7. Února 2018 v Ústí nad Labem. Poté budeme pokračovat třetí návštěvou TRANS3Net.visit v 

dubnu ve Vratislavi. První výstava TRANS3Net.show bude 16. května opět v Ústeckém kraji, konkrétně v 

Děčíně, na téma “chytrá mobilita”. Druhé školení TRANS3Net.training je naplánováno na konec června. 

Bude dvoudenní a bude se konat v Dolním Slezsku a Sasku. Na našich akcích jsou vítání vědci, podnikatelé 

a aktéři transferu inovací. Zarezervujte si, prosím, tyto termíny ve svých kalendářích. Časové 

harmonogramy a informace o všech nadcházejících akcích, které jsou zajímavé pro spolupráci a transfer 

znalostí a technologií naleznete na  TRANS3Net-Portal pod záložkou akcemi. 

Kvíz: Otestujte si své znalosti TRANS3Net a vyhrajte malé překvapení 

Každá síť potřebuje účastníky, aby fungovala. Máme v plánu rozšířit naše webové služby a chceme získat nové 

podporovatele transferu z těchto tří regionů, kteří se zapojí do naší sítě. Registrace pro mapu je možná na  

www.trans3net.eu. Dnes se Vás ptáme: Kolik institucí je již zobrazeno na naší mapě propagátorů transferu? 

(stav: 17.11.) Pokud znáte přesný počet, pošlete nám prosím email na  office@trans3net.eu. Prvních 5 

odpovědí vyhrává malé překvapení. Sledujte nás na naší  webové stránce a na facebooku pro aktuální 

informace.Další newsletter je plánovaný na únor 2018. 

Prof. Dr. Jaromir Lederer z UniCRE předsedal návštěvě 

TRANS³Net.visit. (©UJEP) 

Skupinová fotka v rámci akce ve firmě Chart Ferox v Děčině. (©UJEP) 

office@trans3net.eu.
https://www.facebook.com/trans3net/
https://www.youtube.com/channel/UC5_PS_InsWXx0PqO5Y-59mQ

