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1. Manažerské shrnutí 

 V rámci aktivity twinning projektu „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém 

kraji II“ (dále jen SMII), který má za cíl podpořit rozvoj inovační ekonomiky v Ústeckém 

kraji na bázi Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, bylo zajištěno naplnění 

dílčích cílů zejména formou podpory získávání zkušeností a nových znalostí pracovníků 

týmu, ale i pracovníků vybraných stakeholderů. 

 

 Novými nástroji podpory komercializace v regionu je jednak sjednání přístupu 

do mezinárodních sítí transferu technologií (EEN, ESA Space Solutions, Innoverz.de) 

včetně komentované nové metodiky transferu technologií, dále prohloubení kontaktů 

na zahraniční partnery ve zvolených oborech (nanotechnologie, vodíková ekonomika, 

digitalizace, geotermální energie a nová energetika) a získání jejich dobrých praxí. 

 

 V rámci zpracovaného DOP byly formulovány následující doporučení: 

1. Podporovat úsilí ÚK ve snaze rozvíjet regionální inovační ekosystém s národními, 

přeshraničními, evropskými i mezinárodními přesahy. 

2. Sbírat další dobré zahraniční praxe a analyzovat možnost jejich využití při řešení 

lokálních krajských výzev. 

3. Posilovat tým KÚÚK a týmy místních partnerů, zejména Inovačního centra 

Ústeckého kraje, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Krajské hospodářské komory 

Ústeckého kraje, Českého vysokého učení technického (pracoviště Děčín) a dalších 

nově vzniklých institucí (transformační centrum aj.). 

4. Výsledky obecně formulované aktivity twinning promítnout do již konkrétněji 

pojaté budoucí aktivity internacionalizace s důrazem na konkrétní zacílení formou 

podpory konkrétním transferovým případům v regionu (jak incoming, tak 

outcoming, tj. nákup i prodej technologií). 
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2. Přehled použitých zkratek 

CTT  Centrum transferu technologií 

ČR  Česká republika 

ČVUT  České vysoké učení technické (zejména pracoviště Děčín) 

DOP  Design Option paper 

EEN  Enterprise Europe Network 

ESA  Evropská kosmická agentura 

HTWD  Hochschule fur Technik und Wirtschaft Dresden 

ICUK  Inovační centrum Ústeckého kraje 

KÚÚK  Krajský úřad Ústeckého kraje 

MAS ČS Místní akční skupina Český sever 

MNFC  Manufacturing 

SMII  Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II 

TUD  Technische Universität Dresden 

TRL  Technology Readiness Level 

TTO  Technology Transfer Office 

UJEP  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

ÚK  Ústecký kraj ČR 

ÚnL  Ústí nad Labem 

 

 

 

 

 

 



  5 

3. Úvod 

V rámci aktivity twinning projektu „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II“ 

(dále také SMII), který má za cíl podpořit rozvoj inovační ekonomiky v Ústeckém kraji na bázi 

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, bylo zajištěno naplnění dílčích cílů zejména 

formou podpory získávání zkušeností a nových znalostí pracovníků týmu, ale i pracovníků 

vybraných stakeholderů. Novými nástroji podpory komercializace v regionu je jednak sjednání 

přístupu do mezinárodních sítí transferu technologií včetně komentované nové metodiky 

transferu technologií, dále prohloubení kontaktů na zahraniční partnery ve zvolených oborech 

(sektorech) a získání jejich dobrých praxí. Zde se jednalo zejména o obory již dříve krajem 

vytipované jako do budoucna zajímavé a podpořené formou dotace z programu asistenční 

vouchery: nanotechnologie, vodíková ekonomika, digitalizace (průřezové téma), geotermální 

energie a nová energetika. 

Přestože aktivita twinning byla silně postižena nepříznivou pandemickou situací, která vyústila 

v zásadní přepracování použitých nástrojů, došlo k naplnění cílů aktivity twinning, o čemž bude 

dále pojednáno v rámci konečného workshopu aktivity twinning v březnu 2022. 
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4. Metodika a její validace 

Metodicky byla pojata práce na tomto DOP jako formulace závěrů diskutovaných dobrých 

praxí od zahraničních subjektů, které vynikají v dané oblasti a jejichž know-how je z hlediska 

podmínek v ÚK přenositelné. V rámci navázané a v některých případech již prohlubované 

dosavadní či dřívější spolupráce se zahraničními subjekty byla četněkrát diskutována i 

aplikovatelnost jejich případových studií. 

 

Kromě využití metod indukce, tj. postupu od konkrétních projevů k jejich zobecněnému pojetí 

v podmínkách partnerského donora dobré praxe, a jindy metod dedukce, tj. postupu 

od obecných zásad daného oboru či praxe (obecně globálně přijímaných zásad dobré praxe) 

ke konkrétním projevům těchto dobrých praxí v místě působení zahraničního partnera, jsme 

se rovněž uchylovali ke kritické komparaci podmínek realizace v regionu partnera a ÚK, 

srovnatelnosti možných výstupů a jejich odhadované nákladovosti (finanční, časové, 

organizační, personální apod.). Smyslem použití vyjmenovaných metod bylo umožnit 

přizpůsobení dobrých praxí právě podmínkám ÚK a formulace doporučení, které poslouží 

danému rozvoji ÚK a jeho stakeholderů v oblasti komercializace výsledků výzkumu. 

 

Zpětná validace byla provedena za využití zahraničních partnerů následovně: 

1. Sektorové workshopy – diskuze se zahraničními stakeholdery. 

2. Dobrá praxe provádění transferu technologií – konzultace s experty sítí EEN a ESA 

Space Solutions Network. 

 

Ve všech případech validace potvrdila správný směr a zacílení aktivity twinning, dlouhodobý 

charakter této snahy, reálnou možnost přenosu dobrých praxí ze zahraničí s nutností 

přizpůsobení těchto praxí podmínkám v ÚK (a širším regionu ČR a střední Evropy), návaznosti 

na financování a motivaci výkonných pracovníků. 
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5. Představení projektu SMII a aktivity twinning 

Představení projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II 

Projekt SMII má za cíl podpořit rozvoj inovační ekonomiky v Ústeckém kraji na bázi Regionální 

inovační strategie Ústeckého kraje, zajistit její naplňování cílů a opatření. Mezi hlavní cíle patří 

zkvalitnění prostředí pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, zajištění kapacity a klíčových 

kompetencí odborníků, příprava a realizace strategických projektů, podpora ekosystému 

a spolupráce aktérů v území vč. posílení jejich komunikace a marketingu. Projekt neopomíjí 

ani zavádění nových inovačních nástrojů. Projekt jednou z aktivit synergicky působí 

na požadovanou změnu ekonomiky Ústeckého kraje. 

 

V globálnějším měřítku očekáváme: 

 Poroste význam malých a středních, dynamických, inovujících a rostoucích podniků 

s vyšší přidanou hodnotou. 

 Rozšíří se spolupráce regionálních firem s výzkumnými organizacemi v kraji, v ČR 

i v mezinárodním měřítku. 

 Zvýší se objem vstupů do regionálního výzkumu a vývoje. 

 Zvýší se zastoupení znalostně náročných pracovních pozic v ekonomice kraje. 

 

Výsledky projektu SMII přinesou: 

 Zefektivní se systém řízení a podpory výzkumu, vývoje a inovací na regionální úrovni.  

 Zvýší se podpora inovačních aktivit ze strany regionálních aktérů. Budou aktivizována 

existující a navázána nová partnerství mezi aktéry inovačního ekosystému. To přinese 

lepší vzájemnou koordinaci a synergii jejich aktivit. 

 Výrazně se podpoří spolupráce mezi veřejnou správou, vysokými školami a firmami. 

 Významně naroste počet strategických projektů, které budou mít pozitivní dopad 

na inovační prostřední a rozvoj hospodářství v kraji. 

 

Představení aktivity twinning 

Cílem aktivity bylo získání nových zkušeností pracovníků a vybraných stakeholderů v oblasti 

Podpory komercializace výsledků výzkumu od zahraničního zkušeného subjektu, a tím 



  8 

vytvoření nových nástrojů na podporu komercializace těchto výsledků a jejich navýšení počtu 

v Ústeckém kraji. Kvalitní a relevantní výzkum je totiž jedním ze základních vstupů 

pro regionální inovační ekosystém. Důležitým prvkem při posilování VaV je právě přenos 

zkušeností ze špičkových pracovišť. 

 

Aktivita měla přímou vazbu na RIS3 strategii ÚK: 

• Prioritu B. 3. Propojení firem a výzkumných organizací, na cíl Zvýšit počet inovací 

ve firmách díky spolupráci; 

• Prioritu C. 3. – Komercializace výsledků výzkumných organizací, na cíl Zvýšit počet 

komercializovaných výsledků VaV. 

 

V prosinci 2018 byla uzavřena dohoda o spolupráci v oblasti podpory komercializace výsledků 

výzkumu mezi ÚK jako příjemcem dotace a TUD jako zkušeného zahraničního subjektu. 

Důležitým partnerem pro naplňování této aktivity byly stakeholdeři lokálního inovačního 

ekosystému, jmenovitě UJEP, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, ČVUT a partner 

projektu ICUK. 

 

Aktivity prováděné v rámci aktivity twinning 

Aktivity sestávaly především z realizace společných vstupních workshopů, sektorových 

workshopů a zpracování Dobré praxe provádění transferu technologií, metodiky k usnadnění 

implementace činností CTT na UJEP. Bohužel globální pandemická situace vyvolaná šířením 

nakažlivé nemoci COVID-19 vynutila změnu vybraných aktivit v rámci twinningu. Zejména 

se jednalo o neuskutečnění plánovaných stínovacích pobytů zástupců českých stakeholderů 

u zahraničních institucí, tzv. shadowing. Tento byl nahrazen právě konzultacemi, zpracováním 

dobré praxe provádění transferu technologií a sektorovými workshopy. Témata sektorových 

workshopů byla rozvinuta na základě úspěšných žádostí o dotace „Asistenční vouchery ÚK“. 

Zde se potvrdil dlouhodobý zájem stakeholderů o témata digitalizace, vodíková ekonomika, 

nová energetika, nanotechnologie a využití geotermální energie. Vzhledem k tomu, 

že se aktivita twinning vhodně doplnila s aktivitou developera zodpovědného za realizaci 

podpory nanotechnologického rozvoje v kraji a realizací krajské konference „Ústecký kraj – 

#JeToNano,“ došlo k synergii a sdílení možností aktivity twinning v rámci dané konference a 
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manažer aktivity twinning mohl zacílit na další velké téma kraje, kterým je využití geotermální 

energie a podpořit největší výzkumnou infrastrukturu v kraji – Výzkumné centrum RINGEN. 

 

Cílem vstupních i sektorových workshopů bylo diskutovat a osvojit si dobré praxe 

v technologickém transferu. V rámci těchto aktivit byly zprostředkovány metody a know-how 

partnerů ze zahraničí, stejně tak jako představeny relevantní případové studie. V závěrečném 

doporučení této DOP jsou diskutovány možnosti implementace těchto praxí ve vztahu 

k zlepšení kvality i kvantity komercializace výsledků výzkumu v Ústeckém kraji. DOP zde slouží 

jako návodný prováděcí manuál implementace těchto doporučení v podmínkách vztažených 

k ÚK. 
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6. Fáze 1 – Vstupní workshopy 

Workshop k tématu podpory start-upového prostředí 

První vstupní workshop k tématu podpory start-upového prostředí proběhl 10. 11. 2020. 

Workshopu se zúčastnili na německé straně zástupci TUD a rovněž zástupci organizace 

DRESDEN-Exists, na české straně poté zástupci KÚÚK, ICUK, UJEP, Agentury CzechInvest a 

Místní akční skupiny Český sever. V rámci příprav workshopu ale rovněž následně proběhlo 

několik osobních jednání u německých partnerů (TUD, HTWD, Dresden-Exist, futureSAX, 

Saxony5 a dalších). Byla definována témata a okruhy pro workshopy a rozsah workshopů i s 

ohledem na zvolenou online formu. Obecnější úvodní téma podpory strat-up firem bylo 

v rámci kraje využito jednak samotným ICUK ale i Agenturou CzechInvest, zejména regionální 

kanceláří sídlící v kraji.  

Výstupem workshopu byly také návrhy další realizace výměny zkušeností. 

 

Workshop k tématu technologického transferu 

Druhým vstupním workskopem bylo pokračováno v tématu technologického transferu. Tento 

druhý vstupní workshop proběhl 3. 12. 2020. Za německou stranu se zúčastnil pan Matthias 

Bauch z Transfer Office HTW Dresden, za českou stranu poté zástupci KÚÚK, ICUK, UJEP, 

Agentury CzechInvest a Unipetrolu - výzkumně vzdělávacího centra. 

Výstupem z workshopu byla formulace bodů a dobrých praxí pro naplnění činnosti CTT UJEP. 

V rámci aktivity twinning bylo téma rozpracováno později formou Dobré praxe provádění 

transferu technologií, viz kapitola 8 a přílohy ad 1) a 2) tohoto dokumentu. 
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7. Fáze 2 – Sektorové workshopy 

V rámci změn vyvolaných celosvětovou pandemií viru SARS-Cov-2 byla dojednána změna 

v realizaci aktivity twinning, která nahradila nástroj tzv. shadowing novým nástrojem – 

sektorovými workshopy a zpracováním metodické Dobré praxe provádění transferu 

technologií. 

 

Sektorové workshopy byly tematicky vybrány dle úspěšných žádostí o dotaci na financování 

Asistenčních voucherů ÚK. Vyplynula zde potřeba dodatečných sektorových workshopů, 

do kterých bychom dokázali seskupit podpořené aktéry těchto Asistenčních voucherů a dále 

implementovat dobré zahraniční praxe. Sektorové workshopy nahradily přenos poznatků 

a dobrých praxí ze zahraničí formou dříve plánovaného shadowingu a obohatily aktéry 

inovačního ekosystému v ÚK. Došlo tím k důstojnému naplnění původně stanovené potřeby. 

 

Sektorové workshopy měly tematicky krýt následující témata: 

 Vodíkové technologie, 

 Nanotechnologie, 

 Nová energetika, 

 Digitalizace, robotika, vzdělávání a propojená VVI, 

 Využití geotermální energie. 

 

V průběhu realizace jsme se přiklonili k záměně tématu „nanotechnologie“ za rovnocenné 

téma využití geotermální energie. Důvodem byla vysoká poptávka ze strany prestižní místní 

výzkumné infrastruktury RINGEN na jedné straně a vysoká synergie aktivity twinning s prací 

developera týmu zaměřeného právě na nanotechnologie, který podobný regionální formát 

podobného eventu ve stejném čase realizoval. Stakeholdeři této konference „Ústecký kraj – 

#JeToNano“ byli tak seznámeni s možnostmi aktivity twinning v rámci této akce. 

 

Při realizaci sektorových workshopů byly integrovány potřeby na přenos zahraničních praxí, 

přičemž bylo přihlédnuto k Akčnímu plánu „Regionální inovační strategie Ústeckého kraje,“ 

kde se v bodě 5.4 „Aktivita Twinning“ uvádí: „Ústecký kraj dlouhodobě spolupracuje 
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se spolkovou zemí Sasko v různých oblastech, jako např. doprava, zdravotnictví, turismus 

a v rámci aktivity twinning nyní i v oblasti výzkumu a inovací. V rámci projektu Smart II – ÚK 

je navázáno twinningové partnerství s Universitou Hochschule für Technik und Wirtschaft 

Dresden se zaměřením na přenos zkušeností v oblasti transferu technologií a podpory startupů. 

V roce 2021 se kraj zaměřuje na identifikaci záměrů v oblasti obchodní a technické spolupráce 

firem se zapojením vysokých škol, od roku 2022 pak s možností využít nových výzev programu 

přeshraniční spolupráce Interreg Sasko-ČR.1“ Rovněž byly v potaz vzaty premisy Projektu 

představeného v úvodu DOP SMII. Identifikovány byly tedy přeshraniční a historicky známé 

organizace těšící se nejen dobrému jménu, příznivé přeshraniční lokaci (faktické fyzické 

blízkosti) ale i prestiži v daném oboru. Kromě toho jsme rozšířili působnost dobrých praxí o 

expertizu špičkových odborníků a sítí transferu technologií z celé Evropy v těch případech, kdy 

se to zdálo být přínosné a vhodné. 

 

Za zásadní považujeme představit zahraniční kooperující subjekty z oblasti Saska: 

Technische Universität Dresden 

TUD je významnou institucí na poli vzdělávání, vědy a výzkumu a také znalostního 

a technologického transferu. TUD patří se svými téměř 33 000 studenty a ročním rozpočtem 

přes 500 mil. EUR k největším univerzitám v Německu. Univerzita je členem vícero národních 

i mezinárodních technologických aliancí umožňujících co nejúspěšnější komercializaci 

výsledků výzkumu. Za posledních 10 let bylo ze strany TUD podáno téměř 2 000 patentových 

přihlášek a průmyslových vzorů v EU i mimo EU. Toto představuje v průměru necelých 200 

přihlášek ročně, což z TUD činí významného hráče v oblasti technologického transferu. 

TUD je také jednou z jedenácti tzv. excelentních univerzit v Německu. V prosinci 2018 byla 

uzavřena dohoda o spolupráci v oblasti podpory komercializace výsledků výzkumu mezi 

Ústeckým krajem jako příjemcem dotace a TUD jako zkušeného zahraničního subjektu. 

 

Hochschule fur Technik und Wirtschaft Dresden (University of Applied Scinces in Dresden) 

HTWD byla založena v roce 1992. Je to druhá největší univerzita v hlavním městě spolkové 

země Sasko. Inženýrství, ekonomika, design a „zelené“ obory tvoří čtyři pilíře, které tvoří 

42 perspektivních diplomových, bakalářských a magisterských studijních programů v oborech 

                                                           
1 Akční plán „Regionální inovační strategie Ústeckého kraje,“ bod 5.4 „Aktivita Twinning“ 
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stavební inženýrství/architektura, elektrotechnika, informatika, produktový design, 

strojírenství a obchod. Tyto studijní programy zahrnují řadu předmětů, které jsou jedinečné 

pro postsekundární vzdělávání v Sasku, jako je zemědělství, zahradnictví, krajinné plánování 

a rozvoj, monitorování a analýza životního prostředí, geoinformatika a geodézie, jakož 

i geoinformatika a kartografie. S 8 fakultami, přibližně 170 profesory a asi 5 000 studenty 

je univerzita dostatečně velká na to, aby úspěšně integrovala různé obory a vytvořila vysoký 

synergický efekt. 

Univerzita řídí svůj tým technologického transferu skrze Transfer Office HTW Dresden, přičemž 

kontaktem ÚK byl zatím vždy pan Matthias Bauch. 

 

SAXONY5 - SMART UNIVERSITY GRID 

Saské univerzity aplikovaných věd v Drážďanech, Lipsku, Mittweidě, Zittau/Görlitz a Zwickau 

spojily své síly, aby posílily přenos znalostí a technologií založených na výzkumu. Převodní síť 

Saxony5 spojuje zdroje a kompetence této pětice a také několika přímých partnerů. 

Prostřednictvím mezioborové spolupráce a inteligentního networkingu má být dosaženo nové 

obsahové a metodické kvality transferu a tím udržitelného rozvoje blahobytu pro region. 

Saxony5 je po dobu pěti let financováno Spolkovým ministerstvem školství a výzkumu 

a Společnou vědeckou konferencí v rámci programu „Inovativní univerzita.“ 

 

Dresden Exists 

Dresden Exists je „startovací“ služba pro drážďanské univerzity a výzkumné instituce. Tým, 

který začal v roce 1999 jako projekt na TUD, nyní podporuje lidi ze všech oborů, kteří mají 

zájem o založení vlastní společnosti. Tým je nyní složen z osmi vědeckých institucí 

v Drážďanech a východním Sasku. 

 

futureSAX 

futureSAX je společnost státu Sasko a je financována z daňových příjmů na základě rozpočtu 

schváleného členy saského zemského parlamentu. Jeho cílem je bezplatná podpora zakládání 

společností v rámci mise Svobodného státu Sasko různými akcemi, formáty a granty. 
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7.1 Workshop česko-saské spolupráce v oblasti vodíkové ekonomiky 

ÚK patří mezi nejvíce rozvinuté kraje ČR v oblasti využití a produkce vodíku. Rozvoj vodíkové 

ekonomiky v prostředí ÚK a ČR byl diskutován na nejvyšší úrovni, kdy se workshopu, který 

proběhl ve dnech 23. - 24. 9. 2021, zúčastnil i Petr Mervart, zmocněnec ministra průmyslu a 

obchodu pro vodíkové technologie, dále Vladimír Zemánek, předseda Krajské hospodářské 

komory Ústeckého kraje, a za německou stranu zejména rozvoj vodíkové ekonomiky v Sasku 

představila Katrin Seddig, zástupkyně Odboru energetiky a technologií ochrany klimatu v 

saském státním ministerstvu pro energetiku, ochranu klimatu, životního prostředí a 

zemědělství. V rámci eventu proběhla moderovaná diskuse, matchmaking ústeckých a saských 

stakeholderů a sběr dobrých praxí. 

 

7.2 Workshop česko-německé spolupráce v oblasti nové energetiky 

ÚK patří mezi české regiony procházející strukturálními změnami s velkými dopady 

do energetiky. V rámci workshopu, který proběhl dne 11. 11. 2021, bylo věnováno ohlédnutí 

popisu Strukturálních změn v Porúří a v Česku. Strukturální změny ve spolkové zemi Severní 

Porýní-Vestfálsko, které začaly v sedmdesátých letech dvacátého století, jsou považovány za 

vzor úspěšné restrukturalizace průmyslového regionu. Proto nyní, když má být ukončena 

těžba a využívání hnědého uhlí, roste zájem o tamní zkušenosti. V některých dřívějších 

těžebních oblastech v Čechách a na Moravě neproběhly strukturální změny po roce 1989 

úplně hladce a úspěšně, jako například v případě Kladna a tamní tradiční ocelárny Poldi. 

Diskuze proběhla rovněž za přispění Martina Hennicke, bývalého ministerského náměstka, do 

roku 2017 ředitele Odboru politického plánování ve Státní kanceláři Severního Porýní-

Vestfálska, a Miloše Soukupa, vedoucího oddělení RESTART na Ministerstvu pro místní rozvoj 

ČR. 

Téma konce těžby uhlí a možnosti zapojit veřejnost je aktuální jak v Německu, tak v ČR. 

V Německu i Česku dojde v dohledné době k ukončení těžby a využívání uhlí. To postaví 

dotčené regiony před velké výzvy. Účastníci hledali odpovědi na otázky, jak lze zajistit, aby 

nadcházející transformace proběhla spravedlivým a udržitelným způsobem, jak 

zprostředkovat společenskou diskuzi, aby se přijímaná rozhodnutí setkala s co nejširší 

podporou apod. Hannelore Wodtke, zástupkyně iniciativy Zelená budoucnost Welzowa 
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v zastupitelstvu města Welzow v Lužici a bývalá členka německé uhelné komise diskutovala 

téma konce těžby s Gabrielou Nekolovou, předsedkyní Hospodářské a sociální rady Ústeckého 

kraje, Tomášem Rákosem z Participation factory a Ivou Dvořákovou, radní Ústeckého kraje 

pro oblasti strategie přípravy a realizace projektů – Fond spravedlivé transformace, fondy 

MŽP, MMR a jiných. 

  

Jednou z hlavních otázek transformace oblastí, kde se v minulosti těžilo hnědé uhlí, bude, 

do jaké míry se podaří nabídnout stávajícím zaměstnancům středního věku alternativní 

pracovní příležitosti a zajistit v regionu perspektivu pro mladé lidi. V rámci dalšího panelu 

diskutovali Stefan Körzell, člen představenstva Německé unie odborových svazů (DGB) 

a bývalý člen německé uhelné komise, Marta Ctiborová, předsedkyně Českého odborového 

svazu energetiků (ČOSE), Frauke Gehrau, zemská centrála spolku Mladí přátelé přírody 

(Naturfreundejugend) v Chotěbuzi a Petr Globočník, zastupitel města Litvínov, místopředseda 

Strany zelených. 

 

7.3 Workshop zahraniční spolupráce v oblasti geotermální energie 

Workshop zahraniční spolupráce v oblasti geotermální energie proběhl v termínu 

22. - 25. 11. 2021 zejména v místě výzkumné infrastruktury RINGEN. Workshop doprovodil 

plánovanou konferenci k projektu SYNERGYS, kterou obohatil o vstupy zahraničních expertů. 

Odborná diskuze k tématům využívání mělké a hlubinné geotermální energie, jež je hlavní 

náplní připravovaného projektu SYNERGYS, měla tak opravdu mezinárodní charakter. Projekt 

SYNERGYS, jehož rozpočet je odhadován na 1,25 mld. korun českých a měl by být realizován 

v letech 2022 - 2027 z prostředků Operačního programu Spravedlivá transformace, je zaměřen 

na řešení problémů spojených s energetickou transformací Ústeckého kraje a České republiky 

a na rozvoj podmínek pro vývoj a aplikaci nových čistých zdrojů energie. Klíčovým výstupem 

je soubor pilotních technologií hlubinného geotermálního zdroje, podzemních zásobníků tepla 

a elektrolytické jednotky pro výrobu zeleného vodíku, integrovaných do funkčního 

technologického “ekosystému”. Synergie s aktivitou twinning byla v rozšíření workshopu 

o nové moduly a zejména akvizice řečníků, kteří byli zpravidla zástupci zahraničních 

obdobných infrastruktur a přinesli dobré praxe a zkušenosti ze zahraničí. Program workshopu 

byl rozdělen na mělkou a hlubinnou část, v rámci každé části čeští a zahraniční experti 
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postupně diskutovali technické aspekty jednotlivých technologií, geologické podmínky, design 

mělkých a hlubinných vrtů, kapacitu podzemních vrtných zásobníků a integraci všech 

technologií do jednoho funkčního systému. Jedním z klíčových témat byla rovněž dlouhodobá 

udržitelnost projektu, dopady na geologické podloží, stabilita a bezpečnost provozu, jež jsou 

zásadní pro úspěšnou realizaci projektu a jeho dlouhodobé přínosy. 

 

V regionu díky projektu vznikne v budoucnosti unikátní, evropsky významná testovací lokalita 

zaměřená na využívání geoenergií a integraci dalších obnovitelných zdrojů s hlavním cílem 

zajistit bezpečné bezemisní zdroje energie schopné v horizontu 5 - 10 let nahrazovat uhlí 

v systémech dálkového vytápění. Zcela jistě nejambicióznější cíl je zrealizovat funkční zdroje 

geotermální energie a podzemních zásobníků tepla, jež by mohly být experimentálně 

napojeny např. na již existující systém dálkového vytápění v Litoměřicích, a prezentovat 

geotermální energii jako funkční a dostupný obnovitelný zdroj energie. 

 

Do projektu se nějakým způsobem zapojí prakticky všichni zakládající partneři RINGENu, 

nositelem projektu bude Česká geologická služba a jedním z nových, ale zcela klíčových 

partnerů, bude Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, jež se zaměří 

na nadzemní technologie. 

 

V rámci workshopu se zapojili více než čtyři desítky expertů, z nichž významnou část tvořili 

odborníci z Německa, Rakouska, Francie, Švýcarska či Nizozemí, kde mají s využíváním 

geotermální energie již dlouholeté zkušenosti. Mezinárodní síťová spolupráce se špičkovými 

výzkumnými centry a univerzitami v Evropě a spolupráce se soukromým sektorem 

je pro úspěšnou realizaci projektu naprosto zásadní.  

 

Mezinárodní workshop byl finančně podpořen rovněž z prostředků Dotačního programu 

„Asistenční vouchery Ústeckého kraje“, jež jsou určeny na přípravu strategických projektů 

pro Ústecký kraj.   

 

Zapojení českých a zahraničních expertů: 

Antonín Tym, RINGEN manager 

Jan Holeček, Jan Franěk, Česká geologická služba 
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Phil Vardon, TU Delft 

Rudi Grimm, GeoENERGIE Freiberg 

Tomáš Matuška, ČVUT - UCEEB 

Ingo Sass, GfZ Potsdam/TU Darmstadt 

David Bruhn, TU Delft/Fraunhofer Inst. 

Tomáš Fischer, Univerzita Karlova 

Ernst Huenges, GfZ Potsdam 

Jean Schmittbull, EOST Strasbourg 

 

V rámci tohoto sektorového workshopu proběhla finanční podpora z aktivity twinning, 

a to formou podpory zajištění účasti 10 tuzemských expertů včetně vypracování a přednesení 

příspěvku/prezentace, účasti 5 mezinárodních expertů na veřejné diskuzi na téma obnovitelné 

zdroje energie a využití geotermální energie v EU a ČR, a dále zpracování krátkých 

videopříspěvků mapujících dobré praxe ze zahraniční včetně překladu, titulkování a celkové 

postprodukce. 

 

7.4 Česko-německý workshop k přístupům v digitalizaci 

Poslední ze sektorových workshopů byl zorganizován 16. 12. 2021 ve spolupráci 

s přeshraničními partnery v Německu. V rámci workshopu byly komparativně srovnány 

podmínky v ústeckém regionu a německém Sasku. Představeny byly podpůrné programy 

poskytované ICUK a WFE, dobré praxe z Německa (případové studie úspěšně podpořených 

německých firem), programy podpory agentur API, TAČR a v neposlední řadě rovněž datová 

platforma sdružující otevřená regionální data PORTABO. Christian Groß ze společnosti Inhub 

přednesl přednášku o dobré praxi z implementace digitalizace starší továrny a výzvy, které 

musely být v rámci projektu řešeny. 

 

Závěrem proběhl neformální networking, v rámci kterého byly diskutovány zejména: 

1. Možnosti společných přeshraničních projektů, 

2. Vytvoření pracovní česko-německé platformy (on-line emailová skupina) pro sdílení 

dobrých praxí a přípravu projektů, 

3. Představení on-line platformy pro sdílení technologií/technologický transfer, viz dále. 
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Dr.-Ing. Ulrich Bobe, projektový manažer WFE (www.wfe-erzgebirge.de/Wirtschaftsservice) a 

zodpovědný pracovník projektu innovERZ.hub, představil možnosti on-line (webové) 

platformy pro technologický transfer v podmínkách česko-německé spolupráce. 

Pro zadání příspěvku je platforma přístupná zde: https://www.innoverz.de/de/eintrag-

erstellen.html. 

Pro sjednání schůzek a čtení příspěvků zde: https://www.innoverz.de/de/termine.html. 

Sekce ke stažení je dostupná zde: https://www.innoverz.de/de/downloads.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wfe-erzgebirge.de/Wirtschaftsservice
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8. Technologický transfer 

Současný stav 

UJEP dlouhodobě zaostává v oblasti transferu technologií, například rovněž v komparaci 

se saskými partnery, a nedaří se rovněž obsadit pozici manažera Centra transferu technologií 

UJEP. Navrhli jsme částečně kompenzovat neuskutečněné aktivity tzv. stínování právě 

zpracováním dobré praxe a využitím zahraničních zkušeností v oblasti provádění 

technologického transferu. Pro budoucího manažera transferu technologií by tak byla 

vytvořena krátká metodika včetně popisu technologických nabídek a poptávek (viz přílohy 

k DOP). K přenosu znalostí byly využity mezinárodní organizace EEN a ESA Technology Transfer 

Network. 

 

Dobrá praxe provádění transferu technologií 

- Metodika k usnadnění implementace činností CTT na UJEP 

 

V rámci popisu dobré praxe technologického transferu je zapotřebí si definovat pojmy, neboť 

jejich užití je i v odborném textu co do obsahu velmi různé. Transfer technologií je proces 

přenosu (šíření) technologie od osoby nebo organizace, která ji vlastní nebo drží 

(technologický donor), jiné osobě nebo organizaci, která ji plánuje nově využít při své činnosti 

(technologický akceptor). K těmto převodům může docházet mezi výzkumnými organizacemi, 

univerzitami, podniky (jakékoli velikosti), vládami, často přes geopolitické hranice, formálně 

i neformálně, a to jak otevřeně, tak tajně. Často k tomu dochází formou společného úsilí 

s cílem sdílet dovednosti, znalosti, technologie, výrobní metody, vzorky a zařízení mezi 

účastníky nějaké odborné skupiny institucí. Transfer technologií úzce souvisí s přenosem 

znalostí (a lze jej považovat za jeho podmnožinu). Horizontálním transferem rozumíme přenos 

technologií z jedné oblasti do druhé. K vertikálnímu transferu dochází, když jsou technologie 

pouze přesunuty z center aplikovaného výzkumu do oddělení vývoje. Týmy věnující 

se transferu technologií ve výzkumných organizacích jsou zpravidla nazývány TTO a sdružují 

kromě odborníků na ochranu duševního vlastnictví právě technologické brokery. 

Technologický broker je specialista pro prodej technologií anebo pro vyhledávání vhodných 
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relevantních technologií pro klienta. Někdy je práce rozdělena na technologické scouty a 

technologické brokery, přičemž technologičtí scouti vyhledávají nové technologie a 

technologičtí brokeři se je snaží zobchodovat (komercializovat). Často dochází ke specializaci 

technologických brokerů, kteří se věnují jen technologiím určitého sektoru, např. zdravotní 

technice a přístrojům. Méně obvyklé bývá, že technologický broker se věnuje technologiím 

napříč sektory (generalista). Pojem technologie je zapotřebí v oblasti technologického 

transferu vnímat velice široce; tento pojem zahrnuje software, hardware, algoritmus, nový 

materiál, postup výroby, patent či jinou formu ochrany vynálezu, specifická data apod. Zralost 

technologie se vyjadřuje za pomoci konceptu TRL, přičemž stupnice TRL nabývá hodnot 1 až 9 

s tím, že hodnota 1 představuje ideu základních principů fungování technologie a hodnota 9 

představuje vyzkoušenou technologii v definovaném prostředí a podmínkách. Zde je patrná 

rozdílná motivace, kdy výzkumné organizace se zajímají o ranné technologie s TRL 1-3, zatímco 

podniky mají zájem o technologie zralé k převedení do průmyslového prostředí, tedy TRL 5-7 

a vyšší.  

Technologický transfer se odehrává v rámci sítí technologického transferu. Platí, že účinného 

technologického transferu se dosahuje pouze mezinárodní spoluprací v rámci technologických 

sítí; tedy propojených skupin, které většinou pokrývají určité geografické území a vybrané 

sektory. Pokud technologický donor požaduje komercializovat svou novou technologii, 

technologický broker zpracovává s jeho pomocí tzv. technologickou nabídku (technology 

description nebo technology offer), což je formalizovaný zápis, který má zpravidla 

formulářovou podobu odsouhlasenou v rámci uživatelů dané transferové sítě. Naopak, pokud 

se technologický broker pro svého klienta snaží vyhledat určitou technologii řešící jeho 

technologickou výzvu (challenge), formuluje tzv. technologickou poptávku (technology 

request nebo technology need). Samotná práce technologického brokera zahrnuje neustálou 

snahu o orientaci v oboru, návštěvy výzkumných organizací a podniků v daném oboru nebo 

oborech příbuzných, které nabízejí mezioborové příležitosti. Dále v rámci svých kontaktů 

a databází vyhledává a studuje technologické výzvy, pro které se snaží s kolegy v rámci sítě 

vyhledat technologická řešení. Často je poptáván pro spolupráci kolegy ze sítě anebo naopak 

on sám poptává ke spolupráci tyto kolegy. Předpokladem práce je tedy kombinace odborných 

znalostí, obchodní talent a znalost angličtiny včetně odborné terminologie. Zhruba polovina 

technologických brokerů jsou ekonomové s citem pro technologie a zhruba polovina jsou 

technici s citem pro obchod. Nejlépe je tyto dvě skupiny kombinovat v rámci jednoho CTT. 
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Technologický transfer může proběhnout různými právními instituty. Často se jedná dokonce 

o kombinaci vícero forem, např. konzultace (man-hours) a prodej licence.  

 

Nejběžněji užívanými právními instituty prodeje technologií jsou: 

• Smluvní akvizice, 

• Smluvní komerční využití, 

• Smluvní komerční využití s technickou asistencí, 

• Finanční ujednání, 

• Distribuční servisní ujednání, 

• Franšíza, 

• Joint venture, 

• Licence, 

• Outsourcing agreement, 

• MNFC agreement, 

• Reciproční výroba, 

• Servisní smlouva, 

• Subcontracting. 

 

Preferované formy transferu technologie jsou zpravidla formulovány již v nabídce technologie. 

V podmínkách ČR je transfer technologií teprve v plenkách, ačkoliv se podařilo realizovat 

již řadu významných transferů technologií o vysoké kupní ceně. Zpravidla se o technologický 

transfer zajímají velké podniky, které mají sice vnitřní bariéry pro inovace, ale na druhou 

stranu disponují potřebným kapitálem a jsou připraveny za vhodnou perspektivní technologii 

zaplatit tržní cenu. 

 

Výhody technologického transferu oproti realizaci vnitropodnikového výzkumu jsou 

následující: 

• V případě transferu je eliminováno riziko „slepé vývojové uličky“ a následné odepsání 

nákladů na vývoj, 

• V případě transferu je cena zpravidla podstatně nižší než náklad vlastního vývoje, 

• V případě transferu se jedná o zhruba roční časový horizont, což bývá výrazně méně 

než při implementaci výstupu vlastního vývoje, 
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• V případě transferu se neblokují vlastní VaV kapacity na projekt vývoje produktu, který 

je na trhu již dostupný. VaV oddělení se tak věnuje svému „core businessu“. 

 

Principy úspěšného technologického transferu jsou: 

• Kvalita týmu CTT co do odbornosti i obchodního talentu, jeho nízká fluktuace, 

• Dlouhodobost praxe členů týmu CTT, 

• Propojenost v rámci technologických sítí (na globální úrovni), propojení donora 

a aplikační sféry, 

• Důvěryhodnost, schopnost naslouchat/ptát se, 

• Dostupnost financování transferového (demonstračního) projektu. 

 

Závěrem je třeba si uvědomit, že úspěšnost daného transferového projektu je velice nízká 

(zhruba 3 – 10 %). Je tedy běžné, že se paralelně rozpracovává několik transferových projektů. 

Níže jsou uvedeny medailonky a doplňující informace z mezinárodních transferových sítí EEN 

(EEN) a ESA Space Solutions. V rámci cílového území je rovněž poukázáno na přeshraniční 

projekt Trans3NET. 

 

EEN (Enterprise Europe Network) 

Síť EEN pomáhá podnikům inovovat a růst v mezinárodním měřítku. Je to největší světová 

podpůrná síť pro malé a střední podniky s mezinárodními ambicemi. Síť je aktivní ve více než 

60 zemích světa. Sdružuje 3 000 odborníků z více než 600 členských organizací, mezi které 

patří: technologické póly, organizace na podporu inovací, univerzit a výzkumných ústavů, 

regionální rozvojové organizace, obchodní a průmyslové komory aj. 

K navázání nových obchodních partnerství či zahájení technologické nebo výzkumné 

spolupráce mohou firmy také využít mezinárodní databázi sítě EEN: 

https://orp.tc.cz/cs/nase-sluzby/mezinarodni-databaze-nabidek-a-poptavek  

V rámci aktivit v ČR lze konzultovat se sektorovými specialisty technologického transferu: 

https://orp.tc.cz/cs/kontakt-1 

https://een.ec.europa.eu/about/about 
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ESA Space Solutions 

ESA Space Solutions je platforma při Evropské kosmické agentuře, která se snaží přenášet 

kosmické technologie a řešení do pozemních aplikací. Posláním je podporovat evropské 

podnikatele v rozvoji podnikání pomocí satelitních aplikací a vesmírných technologií. Program 

je navržen tak, aby poskytoval širokou škálu služeb jako centra ESA Business Incubation Center 

(ESA BIC), ESA Technology Broker Network, ESA Business Application Ambassadors a program 

ESA Business Applications. 

ESA Business Applications je součástí ESA Space Solutions, která podporuje rozvoj udržitelných 

služeb využívajících vesmírná aktiva. Poskytuje podnikatelům možnosti financování 

i odbornou podporu ze strany expertů ESA. ESA BIC je inkubátor start-up firem, které své 

podnikání zakládají na využití původně kosmické technologie. ESA Technology Broker Network 

je síť profesionálů v oblasti transferu technologií a ESA Ambassadors jsou zkušení experti, kteří 

mohou pomoci s konzultací projektů a využitelnosti kosmických aktiv. 

https://spacesolutions.esa.int/ 

 

Trans3NET 

V geografickém vymezení Ústeckého kraje je vhodné poukázat rovněž na projekt Trans3NET 

realizovaný v letech 2016 až 2019, který byl zaměřen zjednodušeně řečeno na procesy spjaté 

s podporou rozvoje aplikace výsledků VaV mezi ČR, Německem a Polskem. Pohraniční oblast 

mezi Německem, Českou republikou a Polskem se vyznačuje nízkou úrovní nadnárodní 

spolupráce mezi vědou a průmyslem. Nejdůležitějším cílem sítě TRANS3Net tedy bylo 

vytvoření podmínek pro vybudování dobře fungujícího inovačního ekosystému v tomto 

nadnárodním regionu. Tohoto cíle bylo dosaženo vytvořením vazeb a spoluprací mezi 

klíčovými aktéry inovačního ekosystému a dalšími aktéry vědecké, ekonomické a veřejné sféry. 

Zahrnutím všech klíčových hráčů důležitých pro přenos znalostí a technologií poskytuje 

TRANS3Net řešení k překonání mnohostranných překážek týkajících se nadnárodní spolupráce 

mezi vědou a průmyslem. https://trans3net.webspace.tu-dresden.de/ 

 

Další užitečné portály: 

https://www.transfera.cz/ 

https://www.svtp.cz/katalog/ 

http://www.ssc.cas.cz/cs/sluzby/konzultacni-sluzby/centrum-transferu-technologii-av-cr/ 

https://www.transfera.cz/
https://www.svtp.cz/katalog/
http://www.ssc.cas.cz/cs/sluzby/konzultacni-sluzby/centrum-transferu-technologii-av-cr/
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Template používaný v mezinárodní komunitě technologických brokerů pro technologické 

nabídky 

 

Technology Needs – Form 

Title  A clear title that conveys the nature of the technology sought 

Mandatory 

 

1-255 characters  

 

 

Technology 

Categories 

Be aware to that a search may be conducted using keywords alone 

Mandatory, select 

 

 

 

 

TTN Reference 

No 

Unique identifier 

Assigned by   

 

Date of Submission of the Request: 

 

 

Deadline to submit Responses: 

 

Broker Company Name:  Country   

     

Broker Lead Manager Name:  Telephone:  E-mail 
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Entity Profile (requesting company): 

Entity  Contact Person  

City  Position  

Country  Contact Person Email  

Street  Telephone  

Postal Code  Fax  

URL  General Email  

Year established  Entity NACE (CAE)  

Type and size of 

entity 

Select 1 option 

only 

 

 Industry SME <11 employees 
 Multinational enterprise industry 

> 500 employees 

 Industry SME 11-49 employees  Inventor 

 Industry SME 50-249 employees  R&D institution 

 Industry 250 – 499 employees University 

 Industry > 500 employees Other 

Turnover 

Select 1 option 

only 

 < 2 million € 

 2 - 10 million € 

 10 - 50 million € 

 > 50 million € 

Already engaged 

in trans-national 

cooperation? 

 Yes  No 

Experience in 

trans-national 

cooperation 

 

Certification 

Standards 
 

Languages Spoken  

 

Summary of 

the Technology 

Need  

Provide a short summary of the request  

Mandatory 

 

1-500 characters 
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Background 

and 

Description  

Provide the background and a Description of the request  

information or a short introductory text: 

Useful information that was delivered by the potential receiver in the meeting around the 

product/area that wants to be created or improved. 

 

Mandatory 

 

100-4000 characters 

 

 

Technology 

Specification  

Technology Specification or Expertise Sought: 

What does the technology need to do (specifically)? 

What are the cost requirements (e.g. maximum acceptable cost per unit for using the technology) 

Are there specific dimensions requirements (size, shape, weight, etc.) 

Does the required technology need to comply with standards or be certified? 

What kind of expertise is required? 

 

Mandatory 

 

100-4000 characters 

 

 

Further 

Information 

regarding 

technical 

performance   

Provide additional information that might help a prospective technology provider to judge the 

requirements of the technology, for example performance parameters or operational limits.  

Optional 

 

50-2000 characters 

 

 

 

Pictures 
Add maximum 5 pictures, max 4MB each, max 50 characters for the file name including blank space. 

Also include a brief caption/explanation for each picture. 

.jpg, .jpeg or .gif 
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END OF FORM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application 

Domain(s)   

What sector or sectors is the solution targeting. Goal is to link with technologies that could cover the 

applications identified. 

 

Mandatory <2000 char  

Application/ 

Market 

Keywords 

Be aware to that a search may be conducted using keywords alone 

Mandatory/ select 

 

 

 

Partner 

Specification 

Type and Role of Partner Sought: 

 

Type of partner sought  

 
 

specific area of activity 

of the partner 
 

task to be performed by 

the partner  

Lead Manager (Broker) comments: 

  

1 to 500 characters  
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Template používaný v mezinárodní komunitě technologických brokerů pro technologické 

poptávky 

 

Technology Description Template 

Title  
The title of the offer should be clear and meaningful for persons who are not experts. Readers should 

easily be able to find out if the Technology Offer is interesting for them. 

Mandatory 

 

1-255 characters  

 

 

Keywords Please fill in keywords which will  

Mandatory 

 

1-255 characters  

 

Notes: 

 Boxes marked in blue will be published on ESA online market place. (spacesolutions.esa.int) 

 Boxes marked in grey are mandatory, confidential and for internal use only. 

 The Form should be filled in in English. 

 Text in blue was added to support filling in the Form. 

 Brokers are requested to select technology & market keywords on the spacesolutions.esa.int website 

 

Entity Profile (Technology Provider) 

Fill in applicable contact info 

Entity    

City    

Country    

Street    

Postal Code    

Website    

Type of entity 

 

Mandatory 

 

Select 1 option only 

 

☐ Small or Medium enterprise ☐ Multinational enterprise 

☐ Large national enterprise ☐ Inventor 

☐ University ☐ R&D institution 

☐ Other  
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Technology Offer 

Abstract of the 

Offer  

The abstract of the offer should answer: 

- Where (geographically) is it from? 
- What sort of organization is offering it? 
- What is being offered? 
- What can it be used for? 
- What are the main advantages? 
- What sort of deal is sought? 

Mandatory 

 

1-500 characters 

 

 

Description  

Provide background information or a short introductory text: 

 Describe the technology or product. Try to provide quantitative data and describe any potential 
application of the technology, perhaps considering more than one field 

 Provide information about the expertise or know-how behind the offer 
 Do not include sales promotion or brand names 
 Do not include advantages of your technology or product, this will come below 

Mandatory 

 

100-4000 characters 

 

 

Advantages 

and 

Innovations  

Describe the innovative aspects of the technology. Avoid generalities such as best or unique, but try to 

specify innovation by comparison with prevailing technologies. Give the main economic advantages / 

benefits of the technology (if possible in a quantitative way), regarding such elements as performance, 

ease of use, need of specific know-how, or expertise to adopt your technology. 

Mandatory 

 

50-2000 characters 

 

 

Further 

Information 

regarding 

technical 

performance   

Provide additional information that might help a prospective technology receiver to judge the usefulness 

of the technology, for example performance parameters or operational limits.  

Optional 

 

50-2000 characters 
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TRL of technology (in space application) 

Mandatory 

Select 1 

☐ TRL1 ☐ TRL2 ☐ TRL3 ☐ TRL4 ☒ TRL5 ☐ TRL6 ☐ TRL7 ☐ TRL8 ☐ TRL9 

 

 

IPR Status IPR - Intellectual Property Rights 

Mandatory 

 

Select 1 or more 

 

☐ Copyright ☐ Patent(s) applied for but not yet 

granted 

☐ Design Rights ☐ Patents granted 

☐ Exclusive Rights ☐ Secret Know-how 

☐ Granted patent or patent 

application essential 

☐ Trademarks 

☐ Other (registered design, plant variety, etc.) 

Comments 

If the patent is applied for, list the countries 

If the patent is granted, enter the countries that have granted the patents 

If possible, indicate the year a patent was granted and its reference number. 

Optional  

 

 

Pictures 
Add maximum 5 pictures, max 4MB each, max 50 characters for the file name including blank space. 

Also include a brief caption for each picture.. 

Mandatory 

 

.jpg, .jpeg, png or .gif 
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Target technology receiver 

Stage of Development for terrestrial applications 

Mandatory 

 

Select 1 option only 

☐ Already on the Market  ☐ Project in negotiations - urgent 

☐ Available for Demonstration ☐ Proposal under development 

☐ Concept Stage 
☐ Prototype available for 

demonstration 

☐ Field Tested/Evaluation ☐ Under development / lab tested 

☐ Project already started  

 

 

Type of 

partnership 

Specify the type of partnership that you are interested in. 

Mandatory 

 

Select 1 or more 

☐  Acquisition agreement ☐  License agreement 

☐  Commercial agreement ☐  Outsourcing agreement 

☐  Commercial agreement with 

technical assistance (joint 

further development, testing of 

new applications, adaptation to 

specific needs) 

☐  MNFC agreement - (transfer of 

knowledge, new way to use, change 

in partner’s currently used 

technology, absolutely novel 

process) 

☐  Distribution services agreement ☐ Reciprocal production 

☐  Financial agreement ☐ Services agreement 

☐  Franchise  ☐ Subcontracting 

☐  Joint venture   

 

 

 

Current and 

Potential 

Domain(s) of 

Application 

Clearly define the potential domain(s) of application of the technology. 

Optional  
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Broker Company Name:  Country  Date: 

     

Broker Individual Name:  Telephone:  E-mail 

     

 

 

END OF FORM 

 

 

 

 

 

 

Type and role 

of Partner 

sought 

 Type of partner sought: industry, academia, research centre, private company, etc. 
 Specific area of activity of the partner (e.g. manufacturer of plastic packages, distributor of plastic 

packages, user of plastic packages, disposal of plastic packages) 
 Tasks to be performed (e.g. Evaluate offered technology followed by negotiation for exclusive or non-

exclusive license agreement, etc.) 
The more focused the definition, the higher the chances of finding a partner. 

Optional 

 

1 to 4000 characters 

 

 

Targeted 

countries 

Select the targeted countries. If none is deleted, all available countries are used. 

 

Armenia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Chile, China, Croatia, Cyprus, 

Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, 

India, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia (the 

former Republic of Yugoslav), Malta, Mexico, Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, 

Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, 

Switzerland, Syria, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom, USA 

Comments by the broker 

Optional 

1 to 500 characters  
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9. Závěrečná doporučení 

V rámci aktivity twinning projektu SMII došlo k realizaci dvou vstupních workshopů, čtyřech 

sektorově pojatých workshopů, byla zpracována metodika provádění transferu technologií 

včetně návodných technologických poptávek a nabídek, zástupci realizačního týmu byli 

vtaženi do mezinárodních sítí transferu technologií a byla prohloubena přeshraniční 

spolupráce s německými partnery. 

 

Na základě realizovaných aktivit byla formulována následující doporučení: 

 Podporovat úsilí ÚK ve snaze rozvíjet regionální inovační ekosystém s národními, 

přeshraničními, evropskými i mezinárodními přesahy. 

V této souvislosti byly zpracovány indikativní fiše strategické intervence „Podpora 

a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje“ a „Podpora a stabilizace 

mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje se zaměřením na komercializaci 

výsledků výstupů“. 

 

V rámci prvně jmenované intervence se pilotně ověřuje dotační schéma reagující 

na kapacitní bariéru vybudování silného regionálního inovačního ekosystému. 

„Ústecký kraj má dlouhodobě nízký podíl vysokoškoláků na celkové populaci. 

V posledních letech se projevuje stagnace v růstu absolutního počtu zaměstnaných 

ve vědeckovýzkumné sféře (podniky a výzkumná pracoviště). Oproti jiným krajům 

ČR i republice jako celku jde o relativní zaostávání. Obdobný trend, tedy stagnaci 

absolutního počtu, lze pozorovat u počtu zaměstnanců pracujících v Ústeckém kraji 

ve výzkumu a vývoji ve vysokoškolském sektoru. K velmi pozvolnému nárůstu dochází 

teprve od roku 2016. Přestože tento trend je u srovnatelných krajů ČR shodný, stále 

je situace Ústeckého kraje výrazně horší než u krajů Moravskoslezského nebo 

Libereckého.“ 2V rámci druhé intervence se uvažuje o nástroji, který by posiloval 

přenos poznatků. „RIS3 strategie konstatuje, že v Ústeckém kraji sice roste úroveň 

hrubého domácího produktu na obyvatele, tempo růstu se ale pohybuje pod průměrem 

ostatních krajů České republiky a kraj je druhým nejhorším v ČR. V regionech s vyšší 

                                                           
2 Projektová fiše strategické intervence: Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje 
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úrovní hrubého domácího produktu a realizovaných investic se zpravidla vytváří i lepší 

prostředí pro inovace a jejich komercializaci. Jednou z možností, jak dosáhnout 

zlepšení, je posílit lidské zdroje v regionu, stabilizovat stávající a přilákat nové 

odborníky a umožnit jim získat zkušenosti s komercializací výsledků VaV, a to včetně 

mezinárodních.“3 

 

 Sbírat další dobré zahraniční praxe a analyzovat možnost jejich využití při řešení 

lokálních krajských výzev. 

 

 Posilovat tým KÚÚK a týmy místních partnerů, zejména ICUK, UJEP, Krajské 

hospodářská komora Ústeckého kraje, ČVUT a dalších nově vzniklých institucí 

(transformační centrum aj.). 

 

 Výsledky obecně formulované aktivity twinning promítnout do již konkrétněji pojaté 

budoucí aktivity internacionalizace s důrazem na konkrétní zacílení formou podpory 

konkrétním transferovým případům v regionu (jak incoming, tak outcoming, tj. nákup 

i prodej technologií). 

 

Mezi již v kraji identifikované oblasti, ve kterých se nabízí intervence formou získání 

dobré zahraniční praxe či technologie patří následující: 

 

1. Technologie jobwatch – sledování trendů za pomoci technologických 

foresightů, které jsou interpretovány pro účely a potřeby středního školství. 

Jedná se o informační podporu vhodnou pro formulaci nabídky škol v rámci 

vyučovaných oborů, jejich osnov, doplňkových vzdělávacích kurzů apod. 

 

2. FAB LAB - z anglického Fabrication Laboratory, tj. výrobní laboratoř, je sdílená 

dílna určená registrovaným jednotlivcům nebo i mladým firmám či vývojovým 

týmům k výrobě počítačově navrhovaných produktů, projektů aj. Bývá 

vybavena řadou počítačem řízených výrobních strojů, jako je laserová řezačka, 

CNC frézka, řezací plotter nebo 3D tiskárna. Fab laby bývají silně spojovány 

s kulturou DIY (Do it yourself/Udělej si sám), open-source hardwarem 

                                                           
3 Projektová fiše strategické intervence: Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje 
se zaměřením na komercializaci výsledků výstupů 
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a softwarem. Definice FAB LAB v podmínkách ÚK je možné udělat právě v rámci 

mezinárodní spolupráce a využití dobré zahraniční praxe. 

 

3. Centrum pro notifikaci zdravotnických prostředků je rovněž služba, pro kterou 

v ÚK existuje reálná tržní poptávka. Je zde příležitost rovněž pro nadregionální 

spolupráci se sousedními kraji. 
 

Zdravotnickým prostředkem se rozumí nástroj, přístroj, pomůcka, zařízení, 

programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho 

výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely 

a nezbytného ke správnému použití zdravotnického prostředku, materiál nebo 

jiný předmět, určený výrobcem pro použití u člověka za účelem 

a) stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění nemoci, 

b) stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace 

poranění nebo zdravotního postižení, 

c) vyšetřování, náhrady anebo modifikace anatomické struktury nebo 

fyziologického procesu, 

d) kontroly početí, 

a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho 

povrchu farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem; jejich 

funkce však může být takovými účinky podpořena. 

Další synergie při zřízení služby může být dosaženo v rámci kooperace s UJEP. 
 

4. Implementace výstupů z projektu DIH Silicon Saxony (https://www.silicon-

saxony.de/home/). S 390 členy, Silicon Saxony e. V. je největší high-tech síť 

v Sasku a jeden z největších klastrů mikroelektroniky a IT v Německu i celé 

Evropě. Od svého založení v roce 2000 je Silicon Saxony samofinancovaným 

sdružením spojujícím výrobce, dodavatele, poskytovatele služeb, univerzity, 

výzkumné ústavy, veřejné instituce a také začínající podniky v Sasku i mimo něj. 

Tematické zaměření klastru je na technologické trendy současnosti 

i budoucnosti - např. umělá inteligence, robotika, automatizace, internet věcí, 

senzorová technologie, energetická účinnost, neuromorfní a edge computing. 
 

5. Krajská energetická agentura – vize projektu či institualizované instituce řešící 

problematiku komunitní energetiky, zřizování a funkčnost ostrovních 
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energetických systémů, kooperace celků jako jsou průmyslové zóny v oblasti 

odběru energií/přeprodeji odpadního tepla/koordinaci špiček odběrových 

grafů apod. 


