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Závěrečná konference, “TRANS³Net”, 18. 6. 2019 

 

 

Staňte se členem sítě nadnárodní spolupráce zaměřené na transfer! 

 

“TRANS³Net: Zvýšení učinnosti znalostí a transferu technologií pomocí 

přeshraniční sítě podporovatelů transferu.” 

 

 

Vážení podporovatelé transferu, 

srdečně Vás zveme na závěrečnou konferenci k projektu TRANS³Net do hotelu 

Clarion v Ústí nad Labem. Rádi bychom Vám představili výsledky projektu a 

odhalili Vám zajímavou nabídku nadnárodní sítě spolupráce. 

Hlavními body programu jsou:  

 ohlédnutí se za aktivitami, které byly v rámci trojmezí Sasko-Dolní 

Slezsko-Ústecký kraj realizované, 

 výhled a vize společné sítě inovací, co je jejím benefitem a jak se stát 

jejími členy, 

 výstava portfolia služeb inovační sítě. 
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1. Program konference 

1.patro Místo: Clarion hotel, Špitálské nám. 3517, 400 01 Ústí nad Labem 

prostor je otevřen od 9:30 hod., možnost občerstvení 

 

10:00 - 10:10 

 

 

 

10:10 – 10:25 

10:25 – 10:40 

 

10:40 – 10:55 

 

10:55 – 11:40 

 

 

11:40 – 12:00 

 

Zahájení konference a úvodní slovo (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem) 

 

Potenciál společného území Sasko-Dolní Slezsko-Ústecký kraj: 

Generální konzulka České republiky v Drážďanech, Markéta Meissnerová  

Ředitel Centra podpory podnikání (Wirtschaftsförderung) Sasko, 
Thomas Horn 

Zástupce Dolnoslezského vojvodství (Marshal’s Office), Marcin Gwóźdź  

 

Vnímání transferu znalostí a technologií, příležitosti, překážky, silné a 
slabé stránky regionu (ČR - Tomáš Siviček, DE - Grit Krause-Jüttler)  

 

Výsledky projektu TRANS3Net (Technická univerzita v Drážďanech, 
Melanie Giebel) 

inovační portál, mapa podporovatelů transferu, nabídka aplikačního 
výzkumu univerzit 

  

12:00 – 13:00 Oběd v restauraci Benada 

 

13:00 – 13:30 

 

 

 

 

 

13:30 – 14:00 

 

 

14:00 – 14:30 

 

Diskuse: Jaký je přínos člena sítě TRANS³Net? Zhodnocení sítě ze strany 
podporovatelů transferu. 

 Inovační centrum Ústeckého kraje 

 ČVUT Děčín 

 Centrum podpory podnikání Erzgebirge 

 Evropský institut inovací a technologií, Freiberg 

 

Portfolio služeb přeshraniční sítě (projektoví partneři) 

 

Představení společné vize sítě inovací (Technická univerzita v 
Drážďanech, Grit Krause-Jüttler) 

představení platformy, model pro interní členy sítě a externí subjekty 

  

 Formální ukončení konference 

14:30 – 15:00 Coffee break 

15:00 – 15:30 Výstava “výsledků výzkumu” aneb jak začít spolupracovat? 
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2. Místo konání 

Adresa: Hotel Clarion 

Špitálské nám. 3517, 400 01 Ústí nad Labem 

 

Přijedete-li vlakem:  

Konečná zastávka je Ústí nad Labem – hlavní nádraží. Cesta k hotelu Clarion vede přes centrum 

města a je ve vzdálenosti cca 1 km (15 minut pěší chůzí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijedete-li autem použijte následující adresu: Špitálské nám. 3517, 400 01 Ústí nad Labem.  

Je možné využít podzemní garáže hotelu Clarion. Parkování není zajišťováno organizátory akce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud cestujete z Polska či Německa, je možné využít autobus. V tomto případě kontaktujte –

Polsko - pana Michal Frycze (Michal.Frycz@dolnyslask.pl) nebo – Německo -  paní Melanii Giebel 

(melanie.giebel@tu-dresden.de). 

Source: Landeshauptstadt Dresden, stadtplan.dresden.de, edited, 10.01.2013. 
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3. Akce bude tlumočena do národních jazyků 

Akce bude vedena v národních jazycích řečníků a bude simultánně překládána do polštiny, němčiny 

a češtiny. Při příchodu si nezapomeňte vyzvednou svá sluchátka. 

4. Ubytování  

Pokud jste z daleka a budete potřebovat zarezervovat ubytování, můžeme Vám doporučit pokoje v 

místě konání akce, hotelu Clarion. Hotel se nachází v blízkosti městského centra a je dobře 

dostupný místní hromadnou dopravou. 

Pokud budete vyžadovat rezervaci pokoje, kontaktujte paní Kateřinu Raškovou na e-mailové 

adrese (katerina.raskova@ujep.cz), která Vám s rezervací pomůže. 

 

Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem**** 
Ústí nad Labem 
 
Jednolůžkový pokoj: 1 672 Kč včetně snídaně 

Dvojlůžkový pokoj: 1 929 Kč  včetně snídaně 

 

 

 

Více informací naleznete zde. 

 

5. Oběd 

K obědu je možnost výběru předem ze dvou variant. Vámi vybranou variantu uveďte v rámci online 

registrace. Pokud svůj výběr nenahlásite předem, rovnou Vám bude nabídnuta v den akce první 

varianta – polévka a svíčková omáčka s knedlíky. Oběd bude připraven v restauraci Benada s karafou 

vody a citrónem (ostatní nápoje nejsou v ceně a budete si je muset hradit přímo na místě) 

1) Kuřecí vývar se zeleninou 

Svíčková omáčka s houskovými knedlíky 

 

2) Salát 

Tagliatelle s cherry rajčátky, lilkem, cuketou a parmezánem 

https://www.booking.com/hotel/cz/clarion-congress-usti-nad-labem.cs.html?aid=319857;label=clarion-congress-usti-nad-labem-JxhX9IeQw%2AtijL81dS0OlgS162186574228%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110726%3Akwd-24000569643%3Alp9062802%3Ali%3Adec%3Adm;sid=1c0640c26ce21a822b6939fb40b4b35a;all_sr_blocks=29420202_94398685_0_1_0;checkin=2019-06-17;checkout=2019-06-18;dest_id=-557350;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=29420202_94398685_0_1_0;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1557400834;srpvid=69104fc141ba0017;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
http://141.76.19.93/trans3net/index.php/invitation-to-trans3net-closing-conference-on-18th-of-june-in-usti-nad-labem/


Závěrečná konference, “TRANS³Net”, 18. 6. 2019 

 

 6 

6. Kontakt 

PRO REGISTRACI VYUŽIJTE NÁSLEDUJÍCÍ INTERNETOVÝ ODKAZ. 

Melanie Giebel (Sasko, Technická univerzita v Drážďanech - CIMTT) 

Phone: +49 351 463-33702 

E-mail: melanie.giebel@tu-dresden.de  

Michal Frycz (Dolní Slezsko, Marshal’s Office) 
Phone: +48 71 776 91 86 
E-mail: Michal.Frycz@dolnyslask.pl 
 

Kateřina Rašková (Ústecký kraj, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem) 

Phone: +420 724 171 183 
E-mail: katerina.raskova@ujep.cz 
 
 

 

http://141.76.19.93/trans3net/index.php/invitation-to-trans3net-closing-conference-on-18th-of-june-in-usti-nad-labem/

