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Datum cesty:

29.5.2008
Mezinárodní konference DISTRICT 2008

Název, cíl a
důvod cesty:

Harmonogram
cesty:

Průběh a
výsledky cesty:

ICC – Internationales Congress Center Dresden, Ostra – Ufer 2, Drážďany
Účast na mezinárodní konferenci DISTRICT 2008 – SHARING
REGIONAL EXCELLENCE
8.30 hod. registrace
9.00 hod. zahájení mezinárodní konference
11.00 hod. Fórum 1. – nejlepší inovační zkušenosti a transfer technologií
11.45 hod. Fórum 2. – nejlepší inovační zkušenosti z oblastí životního
prostředí a obnovitelných zdrojů
12.30 hod. oběd
14.15 hod. start skupinových paralelních workshopů
A workshop – trojstranná spolupráce evropských regionů
B workshop – meziregionální spolupráce v oblasti inovací a transferu
technologií
C workshop – meziregionální spolupráce z oblastí životního prostředí a
obnovitelných zdrojů
16.00 hod. prezentace závěrů z workshopů
17.00 hod. nástin budoucí spolupráce a projektů
17.30 hod. slavnostní ukončení mezinárodní konference
Mezinárodní konference prezentovala možnosti a výzvy ke vzájemné
spolupráci v projektech DISTRICT+, TINNOPE, PURE! a to jak na úrovni
přeshraniční spolupráce s důrazem na lokální problematiku,
meziregionální spolupráci pro větší oblasti a konečně meziregionální
spolupráci pro členské státy EU. Vše pod záštitou INTERREG IV C.
Konference zahrnovala i retrospektivu ukončených mezinárodních
projektů např. 3–CIP (Three Countries Innovation Push - Inovační
ofenzíva tří zemí), což byl projekt mezinárodní spolupráce v rámci
iniciativy INTERREG III C East Evropského společenství a podporoval
rozvoj společného hospodářského prostoru prostřednictvím německých
spolkových zemí Sasko a Braniborsko, českých krajů Libereckého,
Ústeckého a Karlovarského a polských vojvodství Velkopolského,
Dolnoslezského a Lubuského. Úspěšnou roli leader partnera v tomto
projektu sehrála agentura Wirtschaftsförderung Sachsen, GmbH
(Agentura pro ekonomický rozvoj Saska, s.r.o.).
Současně s panem Ing. Pondělíkem jsem se zúčastnila paralelního
workshopu, který byl zaměřen na meziregionální spolupráci v oblasti
inovací a transferu technologií. Stěžejním diskusním tématem byl rozvoj
textilního průmyslu ve specifických oblastech nanotechnologií a
nanovláken s aplikací do medicínských oborů.
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