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Simulace autonomní dopravy, která bude 

tématem veletrhu v květnu 2018 (©OHK Děčín). 

Vážené dámy a pánové,  

první čtvrtletí tohoto roku uplynulo a my přicházíme s pátým newsletrem. Nacházíme se v polovině období 

řešení projektu, ale další zajímavé akce jsou stále před námi. Pomocí tohoto zpravodaje si Vás 

dovolujeme pozvat na nadcházející akce, kterými jsou TRANS³Net.visit pořádaná dne 17. dubna 2018 a 

TRANS³Net.show, která se bude konat 30. května 2018. Témata obou akcí jsou velmi zajímavá a lákavá. 

Mnoho účastníků bude na akcích představovat své produkty a nabídky ke spolupráci.  

Agentura Krušných hor pro regionální rozvoj (The Agency of Sudeten Mountains for regional development 

KARR S.A.) se stala začátkem roku 2018 již 70. institucí na mapě podporovatelů transferu projektu 

TRANS³Net. Vítejte! Celkově je aktuálně zmapováno 40 institucí a aktérů ze Saska, 18 z České republiky a 

12 z Polska. Možná, že všech 70 institucí jsou potenciálními členy budoucí nadnárodní sítě podporovatelů 

transferu. Pro tuto síť je nyní k dispozici strategie v podobě brožury.  

Pokud máte zájem o tištěnou verzi, neváhejte nás kontaktovat. Kromě toho vyzýváme všechny partnery, 

aby tento informační zpravodaj využili jako platformu pro informování o nadcházejících událostech a 

zprávách na území Saska, Dolního Slezska a Ústeckého kraje. Tyto informace můžeme také zveřejnit na 

našich webových stránkách. Vaše dotazy prosím zasílejte na office@trans3net.eu. 

TRANS³Net.show:30. května 2018 Smart Mobilita na zámku v Děčíně 
SMART MOBILITA - hudba budoucnosti: čistá, sdílená, 

inteligentní, mobilní a samoříditelná. Toto je téma 

našeho prvního veletrhu TRANS³Net. Veletrh je pojat 

jako výstava aplikovatelných výsledků výzkumu, která 

je základním krokem pro potenciální spolupráci. 

Srdečně tak zveme výzkumné instituce, univerzity a 

technologické agentury, aby zde prezentovaly své 

záměry, projekty a využitelné výsledky výzkumu v 

oblasti inteligentní mobility. Bylo by dobré představit 

něco, co je hmatatelné a srozumitelné pro návštěvníky. 

Na druhé straně zveme vědce, zaměstnance malých a 

středních podniků a obcí ze Saska (Německo), Dolního 

Slezska (Polsko) a Ústeckého kraje (Česká republika), 

které se zabývají inteligentní mobilitou. Pozvánka je k    

dispozici zde. 

 

TRANS³Net.visit – téma biotechnologie: 17.dubna
 
2018 ve Wrocławi 

Srdečně Vás zveme na třetí TRANS³Net.visit dne 17. dubna 2018 do Technologického parku Wrocław. Akce 

dává možnost nahlédnout do klastru Nutribiomed, úspěšného fungujícího klastru v Dolním Slezsku. Navíc 

podporovatelé transferu, zaměstnanci malých a středních podniků a vědci ze Saska, Dolního Slezska a 

Ústeckého kraje mohou prozkoumat možnosti pro nadregionální spolupráci v oblasti biotechnologicko-

biomedicínsko-potravinářské technologie. Přihlaste se do 10. dubna zasláním e-mailu na 

office@trans3net.eu. Harmonogram a další informace budou uvedeny v pozvánce. 
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Kontaktní údaje: Univerzita J. E. Purkyně v Pstí nad Labem * Přírodovědecká fakulta * 

České mládeže 8 * 400 96 Ústí nad Labem * Tel.: +420 475 285 723; 724 171 183 * 
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Prohlídka laboratoří na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Nanotechnologie a moderní materiály byly 

tématem druhé tzv. TRANS³Net.visit začátkem 

února 2018 v Ústí nad Labem. Celkem 28 

účastníků z vědecké sféry a z malých a 

středních podniků navštívilo prostory 

Přírodovědecké fakulty, Fakulty strojního 

inženýrství a Fakulty životního prostředí 

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

Okružní prohlídka různých laboratoří přinesla 

vědcům, podporovatelům transferu a 

zaměstnancům malých a středních podniků 

zajímavý pohled na současnout situaci 

výzkumu na UJEP. Účastníci ocenili zejména 

rozmanitost a možnost výměny zkušeností s 

nejenom s vědci v laboratořích. Akce byla zakončena diskusí o tom, jak může být výzkum lépe připraven 

na transfer technologií a jak lze lépe aktivovat různé sféry vědy a ekonomiky pro spolupráci v oblasti 

inovací. Další fotky z návštěvy najdete na  facebooku.  

Na stopě: Brožura ke strategii a akční plán v polovině projektu 
hotovy 

Nedávno jsme připravili brožuru s názvem "Strategie 

nadnárodní sítě podporovatelů transferu". Obsahuje 

28 stránek návodů, vize, diagnózy, strategických cílů 

a na závěr institucionální a finanční části. PDF verze 

brožury bude poskytnuta v sekci publikací na 

TRANS³Net-Portálu. Na základě strategie a SWOT 

analýzy vytvořil projektový tým TRANS³Net akční 

plán, který zahrnuje možné kroky k dosažení cílů 

strategie. Tento akční plán lze považovat za katalog 

služeb. Další diskusí projektový tým rozšířil akční plán 

a seskupil navrhované akce a zařadil je tak do dílčích 

oblastí. Akční oblasti jsou předpokladem plánování 

konkrétních úkolů a rozvoje modelu spolupráce pro 

budoucí síť podporovatelů transferu. 

Výhled na rok 2018: Zapiště si termíny TRANS³Net akcí 

Během roku 2018 nabídne TRANS³Net řadu zajímavých akcí. Vědci, zástupci podniků a podporovatelé 

transferu v Sasku, Dolním Slezsku a České republice mají ve všech případech možnost se navzájem poznat 

a navazovat kontakty pro spolupráci. Vedle již zmíněných akcí na začátku tohoto newsletru nabízíme 

čtvrtou akci TRANS³Net.visit dne 29. června 2018 na Vratislavské univerzitě vědy a techniky (Vratislav, 

Polsko). Téma bude "Additive Manufacturing” a návštěva bude propojená s polskou akcí “Additive 

Manufacturing Meeting” (AMM). Více informací o AMM naleznete na www.3dmeeting.pl. Po letních 

prázdninách proběhne dne 13. září na Technické univerzitě v Chemnitz druhý veletrh TRANS³Net na téma 

"Digitalizace průmyslu". O týden později se 19. a 20. září plánuje náše druhé dvoudenní školení tzv. 

TRANS³Net.training. Školení se bude konat ve městech Görlitz a Zgorzelec. Zapiště si datumy do 

kalendáře! Veškeré aktuality sledujte také na našich webových stránkách a na  

facebooku,abyste byli informováni.  

Další informační zpravodaj je plánován na červen 2018.  

Prohlídka laboratoří UJEP v únoru 2018 (©CIMTT). 

Přední strana brožury “Strategie” (©CIMTT). 
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