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Vážené dámy, vážení pánové,
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2017
dnes jste obdrželi třetí vydání našeho newsletru v rámci projektu TRANS³Net. Během letních měsíců se
toho stalo mnoho na našich internetových stránkých http://trans3net.eu. Od začátku června je nový
TRANS³Net-Portál. Na tomto online portále naleznete nejenom mapu podporovatelů transferu, ale také
informace ohledně zajímavých akcí v regionu projektu TRANS³Net, které se primárně zaměřují na výměnu
mezi vědou a ekonomikou i přes státní hranice. Právě probíhá plánování vlastních formátů akcí
podporujících transfer, kterými jsou TRANS³Net.training a TRANS³Net.visit. V listopadu začneme na české
straně s první prohlídkou významné výzkumné instituce a s dvoudenním školením podporovatelů transferu.
Aktuální informace o všech akcích jsou na internetových stránkách nebo na facebooku Trans³NetFacebook-page. Z toho důvodu se vyplatí sledovat náš web.
Dále vyzýváme všechny partnery, aby tento informační newsletr používali jako platformu pro informování
o nadcházejících událostech a akcích vázaných na transfer znalostí a technologií. Tyto informace budou
také zveřejňovány na internetových stránkách projektu. Vaše dotazy, prosím, posílejte na
office@trans3net.eu.

Konzultace s politickými zástupci k TRANS³Net strategii začala

Obrázek: Konverzace v rámci přeshraniční akce
podporovatelů trasferu v Budyšíně. (© CIMTT)

“V roce 2025 je příhraniční region Saska, Dolního
Slezska a Ústeckého kraje charakterizován čilou
výměnou znalostí a nových technologií. Polské,
české, německé univerzity a výzkumné instituce
spolupracují na aplikaci nejnovějších vědeckých
objevů a technologií do praxe a průmyslového
užívání ve prospěch evropských firem.”
K dosažení této vize vypracoval projektový tým
pod vedením projektového partnera WARR
(Regionální rozvojová agentura Wroclaw) strategii
sítě
nadnárodní
spolupráce
podporovatelů
transferu. Strategie bude v srpnu a září
konzultována s regionálními politickými zástupci
všech tří zemí. Projektový tým od konzultací
očekává náměty a ukazatele pro budoucí
organizaci i rámcové institucionální a finanční
podmínky pro síť nadnárodní spolupráce
podporovatelů transferu.

CATPRO/UniCRE: Projektové výzvy
UniCRE je jedním z nejvýznamnějších výzkumných a vývojových pracovišť v Ústeckém kraji. Specializuje
se na aplikovaný a základní výzkum v oblasti chemického průmyslu. Zařízení je velmi dobře vybaveno
a široce otevřeno jakékoli formě spolupráce s partnery z Německa a Polska. Tito partneři (organizace
i jednotlivci) mají výbornou možnost zdarma využít kapacit moderního přístrojového vybavení.
Pro specializovanou část zařízení nazývanou CATPRO (Efektivní využití energetických zdrojů pomocí
katalytických procesů) jsou nyní otevřeny tzv. Calls for projects (výzvy k předkládání projektů), jejichž
prostřednictvím mohou organizace, jednotlivci atd. prezentovat svůj zájem o spolupráci a bezplatné
využití kapacity výzkumného zařízení. Další informace naleznete na www.unicre.cz/en/calls-for-projects.
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Zapamatujte si datum: Strategy-Workshop 10. října ve Vratislavi
2017
Dne 10. října 2017 bude probíhat workshop „strategie pro
nadnárodní síť spolupráce podporovatelů transferu” od 9:00 –
15:00 hod. na Vratislavské univerzitě vědy a technologií.
Cílem workshopu je získat poslední podněty ke strategii
zamýšlené sítě, diskutovat o cílech a rámcových podmínkách
a získat zpětnou vazbu od politických zástupců všech tří regionů.
V závěru by měla být strategie schválena, aby úspěšně
pokračovala realizace projektových cílů.
Účastníci workshopu se mohou registrovat prostřednictvím
e-mailu office@trans3net.eu. Více informací k programu vč.
možnosti dopravy na www.trans3net.eu.
Workshop ke strategii je součástí rámcového programu vědecké
výstavy DRESDEN-concept, který bude probíhat od 22. září do
Obrázek:
Uviverzita
technologií ve Vratislavi.

vědy

a

11. října ve Vratislavi. Více informací k vědecké výstavě DRESDENconcept na www.dresden-concept.de.

Registrace: Staň se součástí sítě podporovatelů transferu

Obrázek: Nový TRANS³Net-Portal. (© CIMTT)

Každá síť potřebuje ke svému fungování členy. Více než
60 podporovatelů transferu ze všech tří zemí se již
prezentuje se svými službami v oblasti transferu na naší
mapě podporovatelů transferu, vč. univerzit, výzkumných
institucí, firem, veřejných institucí a asociací.
Zainteresované instituce a osoby, které nabízí služby v
oblasti mezi vědou a ekonomikou nebo mezi nimi navazují
kontakty, jsou vždy vítány, aby se staly součástí sítě
podporovatelů transferu. Registrace je možná online
pomocí dotazníku, ale také prostřednictvím textového
dokumentu. Dotazník lze stáhnout. Obě možnosti jsou
blíže popsány na www.trans3net.eu v sekci TRANS³NetPortál – “registrace”.

Akce: Na podzim bude probíhat několik zajímavých setkání
Na podzim budete mít bohatý výběr, pokud chcete navázat nové kontakty v oblasti transferu znalostí a
technologií. Vědcům, podnikatelům a aktérům v oblasti transferu bude nabídnuto několik akcí na území
projektu TRANS³Net. Do 22. září se můžete rozhodnout, zda pojedete do Vratislavi na Sasko-polský
inovační dnen na téma „elektromobilita a výzkumné a vývojové sítě jako hnací síla inovací“ nebo do
Chemnitz na sympozium “přeshraniční spolupráce” Saského státního ministerstva hospodářství, práce a
dopravy.
První akcí projektu TRANS³Net je „TRANS³Net.visit“, která se bude konat 9. listopadu 2017 v České
republice, konkrétně v Litvínově. První dvoudenní akcí je „TRANS³Net.training“, který proběhne ve
dnech 15. – 16. listopadu 2017 v Ústí nad Labem a Drážďanech. Informace ohledně nadcházejících akcí
jsou dostupné na TRANS³Net-Portal pod odkazem events na našem webu.

Sledujte nás na našich webových stránkách a na facebooku, abyste měli
stále čerstvé informace.
Kontakt: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta,
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Projektový manažer Ing. Kateřina Rašková, katerina.raskova@ujep.cz, tel. 475 285 723

