„InnoCoopPolSax“
Wsparcie transgranicznej i wspierającej innowację współpracy
na polsko - saksońskim pograniczu
Cel projektu:
Zapewnienie konkurencyjności gospodarki na obszarze wsparcia poprzez pokazanie możliwości potencjału
innowacyjnego MŚP oraz wsparcie współpracy instytucjonalnej i transgranicznej w celu wzmocnienia
wspierającego innowacje środowiska przedsiębiorstw.
Budżet projektu: ok. 358.000 euro (w tym 85% z funduszu EFRR)
Partner Wiodący: Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki (Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH)
Partnerzy Projektu: Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości (Technologie- und Gründerzentrum Bautzen
GmbH), Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR SA)
Opis projektu:
InnoCoopPolSax ma na celu wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie innowacyjności na polskosaksońskim pograniczu. Innowacje są dla małych i średnich przedsiębiorstw ważnym czynnikiem sukcesu, aby
mogły one stawić czoła coraz intensywniejszej, światowej konkurencji. Często właśnie MŚP brakuje zasobów
i bodźców do rozwoju innowacji. Wychodząc z założenia, że w małych i średnich przedsiębiorstwach
na pograniczu polsko-saksońskim istnieją niewykorzystane potencjały w zakresie innowacyjności, z których
przedsiębiorcy albo często nie zdają sobie sprawy, albo wg aktualnego stanu wiedzy nie posiadają
wystarczających możliwości, aby z nich skorzystać, partnerzy projektu postanowili podjąć działania mające
na celu uwrażliwienie MŚP, organizacji sieciowych i instytucji publicznych na obszarze pogranicza polskosaksońskiego na to, jak duże znaczenie ma rozwój zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw.

01.01.2017 – 31.01.2019

Przebieg projektu:
Zadanie nr 1
Audyty innowacyjności
Przeprowadzenie min. 10 audytów w branżach:
budowa maszyn i urządzeń, motoryzacyjnej,
obróbka tworzyw sztucznych oraz obróbka
metalu na terenie polskiego i saksońskiego
obszaru realizacji projektu.

Zadanie nr 2
Spotkania kooperacyjno-informacyjne
Przeprowadzone na terenie Dolnego Śląska i
Saksonii w zakresie wdrażania innowacji i
czynników wpływających na procesy
proinnowacyjne, jak również mające na celu
pogłębienie kooperacji partnerów gospodarczych w
obszarze transgranicznym.

Wynik
Wypracowanie katalogu zaleceń na rzecz
wsparcia potencjału innowacyjnego
przedsiębiorstw

Wynik
Inicjacja, wspieranie i rozwój partnerstw
transgranicznych MŚP i organizacji sieciowych

W trakcie realizacji projektu zaplanowane są spotkania informacyjno- kooperacyjne. W ramach tych wydarzeń
zostaną naświetlone różne aspekty – zarówno dotyczące wewnętrznych spraw przedsiębiorstw, jak i aspekty
zewnętrzne, które wpływają na siłę innowacji przedsiębiorstw, a uczestnikom umożliwią nawiązanie współpracy
transgranicznej. W celu udzielenia dalszego praktycznego wsparcia w kilku przedsiębiorstwach w obszarze
wsparcia zostaną przeprowadzone audyty w zakresie innowacyjności. Do audytów wybrane zostaną
przedsiębiorstwa z branż, m.in. budowa maszyn i urządzeń, branża samochodowa, obróbka tworzyw
sztucznych i obróbka metalu, IT, automatyzacja i elektronika. Na podstawie tej analizy przeprowadzonej przez
przeszkolonych wcześniej doradców innowacyjności oraz przy ścisłym dialogu i współpracy z instytucjami
wspierającymi rozwój gospodarczy regionu oraz organizacjami okołobiznesowymi zostaną opracowane
i opublikowane zalecenia na rzecz wsparcia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw.
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Partnerzy Projektu:

Partner Wiodący:

Obszar realizacji:
Projekt zostanie zrealizowany w przeważającej części obszaru wsparcia Programu Współpracy Interreg PolskaSaksonia 2014-2020, m.in. w Saksonii w powiatach Görlitz i Bautzen oraz w Polsce w podregionie
jeleniogórskim.
Profil partnerów:
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) jest spółką w pełni podległą rządowi Wolnego Państwa
Saksonii, której działania koncentrują się w następujących obszarach, tj. promowania obszarów inwestycyjnych
w Saksonii i kompleksowego doradztwa inwestycyjnego, wspierania saksońskich przedsiębiorców
przez organizację misji gospodarczych, zorganizowanego udziału w targach międzynarodowych i sympozjach
oraz innych działaniach proeksportowych. Ponadto wspiera saksońskie MŚP we wdrażaniu procesów
innowacyjnych i transferze technologii
Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH (TGZ Bautzen) jest spółką oferującą lokalizację
oraz pomoc w podejmowaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej w branżach innowacyjnych.
Jednocześnie TGZ realizuje projekty mające na celu wsparcie transferu technologii oraz rozwoju działaności
gospodarczej, przede wszystkim w branżach: budowa maszyn, obróbka metalu, technologii informacyjnych
i komunikacyjnych, elektronicznej i technologii energetycznych. Ponadto TGZ wspiera i koordynuje współpracę
w ramach regionalnych sieci przedsiębiorstw.
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR SA) jest instytucją powołaną do działania
w zakresie wspierania regionu jeleniogórskiego i jego potencjału gospodarczego. Wspiera rozwój małych
i średnich przedsiębiorstw poprzez świadczenie usług szkoleniowych, informacyjnych i finansowych. Wszystkie
działania podejmowane na rzecz przedsiębiorczości mają wspomagać pracodawców w ich dążeniu do rozwoju
firm, tworzenia nowych miejsc pracy, znajdowania nowych rynków zbytu, dostosowania się do zmieniających
się warunków gospodarczych, a także w promocji firm w regionie i za granicą. W tym zakresie KARR realizuje
projekty krajowe i międzynarodowe, m.in. giełdy kooperacyjne, wizyty studyjne, szkolenia.

Planowane wydarzenia:

Lipsk
09.03.2017

25-26.10.2017

29.11. 2017

listopad 2018

Spotkanie trójstronne Polska-Saksonia-Czechy Konferencja inauguracyjna „InnoCoopPolSax“
8. Wschodniosaksońskie Dni Budowy Maszyn

- referaty specjalistyczne
- Business-Speed-Dating
- zwiedzanie targów
- wizyty w firmach
- giełda kooperacyjna
- wystawa towarzysząca

Bautzen

Forum Innowacji „Konstrukcje lekkie w branży
motoryzacyjnej i maszynowej”

Jelenia
Góra

24. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji

- prezentacje
- giełda kooperacyjna

Jelenia
Góra

25. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji

- warsztaty
- giełda kooperacyjna

Konferencja końcowa projektu InnoCoopPolSax

Stan informacji na dzień 10.10.2017

