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2. ZPRÁVA
Cíle a námět konference
Cílem konference je:
•
rozšíření znalostí o přenosu výsledků vědeckých výzkumů z vysokých škol do
podnikatelské praxe, včetně malých a středních podniků
•
zvýšení povědomí o nutnosti budování trvalých vztahů mezi podnikatelskými
subjekty a vysokými školami v Euroregionu Nisa (ERN),
•
prezentace aktuálního stavu třístranné spolupráce vysokoškolských pracovišť
působících v ERN a jejich potenciálu v oblasti přenosu technologií.
Očekáváme příspěvky, které budou prezentovat:
-

technologie zpracované
vysokoškolskými
pracovišti,
včetně těch
již
implementovaných a připravených k implementaci,
příklady společných aktivit, včetně výzkumných projektů financovaných externími
sponzory,
výsledky teoretického bádání týkajícího se předávání znalostí vědeckými pracovišti
subjektům zavádějícím jejich výsledky,
popis dvoj-, troj- a vícestranných aktivit realizovaných v rámci vysokoškolské sítě
ERN - Akademického koordinačního středisko v ERN (ACC)
jiné aktivity a úspěchy v oblasti námětu konference.

Abstrakty příspěvků
Prosíme autory, aby zaslali Abstrakty Organizačnímu výboru, a to nejpozději do
31.07.2013 na adresu: winnicki@kpswjg.pl .
Důležité informace:
Pořadatelé obdrželi dotaci z evropských fondů, a proto je účast na konferenci zdarma.
Sborník z konference bude vydán po akci.
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Účastníci
Očekáváme účastníky z partnerských škol, které jsou členy ACC, ale také dalších
institucí, zejména podniků, nacházejících se na území ERN a mimo něj, kteří mají zájem
o problematiku konference.
Přihlášky účastníků
Přihlášky platí jak pro přednášející, tak i osoby bez příspěvků. Financování je
plánováno pro 80 osob, takže o zařazení k účasti rozhoduje pořadí přihlášek.
Jazyk
Jednacím jazykem je angličtina, ale jsou možné příspěvky v češtině, němčině a polštině
(bude zajištěno simultánní tlumočení).
Rámcový program
13. listopadu

o
o
o
o
o
o
o
o

10.00 - zahájení
10.30 – plenární část
12.30 - přestávka na oběd
13.30 - 1. workshop
15.00 – coffee break
15.30 - 2. workshop
17.00 - ukončení jednání
20.00 – konferenční večeře

14. listopadu

o
o

9.00 –prohlídka podniku implementujícího inovační technologie nebo řešení
11.30 –shrnutí a ukončení akce

Těšíme se na Vaše příspěvky a registraci.
S úctou

prof. Tomasz Winnicki
předseda Organizačního výboru

Registrační formulář najdete v příloze.
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