W dniu 25.10.2017 odbyło się w Bautzen Forum Innowacji – 8. Wschodniosaksońskie Dni Branży Maszynowej,
w ramach polsko – saksońskiego projektu UE „InnoCoopPolSax”.
Impreza miała miejsce wsiedzibie firmy TGZ – Technologie Und Gründerzentrum, który jest partnerem projektu
razem z WSF – Saksońską Agencją Wspierania Gospodarki i Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego KARR
S.A. Tematem przewodnim forum były ,, Konstrukcje lekkie w branży motoryzacyjnej i maszynowej ‘’.
W wydarzeniu brały udział polskie i saksońskie firmy z branży maszynowej. Forum podzielone było na 2 części –
konferencyjną i na giełdę kooperacyjną. Odbyły się bardzo ciekawe prelekcje nt. konstrukcji lekkich i
innowacjach oraz trendach w budowie pojazdów samochodowych, szynowych oraz w lotnictwie. O
konstrukcjach lekkich w lotnictwie opowiadała m.in. Pani Barbara Wajdzik, która reprezentowała Zakłady
Szybowcowe z Jeżowa Sudeckiego.
Na stoiskach można było zapoznać się z najnowszymi produktami z branży motoryzacyjnej, nowymi
technologiami z zastosowaniem różnych lekkich materiałów do budowy pojazdów i w innych branżach gdzie
stosuje się maszyny i urządzenia. Forum to przyczyniło się do zawiązania ściślejszych kontaktów gospodarczych
polsko- niemieckich firm z sektora MŚP i pokazało nowe innowacyjne trendy w produkcji pojazdów i maszyn.
Podczas giełdy kooperacyjnej spotkały się firmy polskie z niemieckimi w celu zawarcia kontaktów
kooperacyjnych i handlowych.
Projekt jest współfinansowany z Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Am 25.10.2017 fand in Bautzen ein Innovationsforum - 8. Ostsächsische Maschinenbautage statt. Das Forum
wurde im Rahmen des grenzübergreifenden des EU-Projektes "InnoCoopPolSax" organisiert. Die Veranstaltung
wurde im Sitz des Technologie- und Gründerzentrums Bautzen GmbH (TGZ Bautzen) abgehalten, das
zusammen mit Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) und mit der der Riesengebirgsagentur für Regionale
Entwicklung (KARR S.A.) Projektpartner sind.Das Hauptthema des Forums war ,,Leichtbau im Fahrzeug- und
Maschinenbau".
Am Forum nahmen sächsische Firmen aus der Maschinenbaubranche und polnische teil. Das Forum war in 2
Teile aufgeteilt- Konferenzteil und Kooperationsbörse. Man konnte sehr interessante Vorträge ( Präsentationen)
zum Thema Leichtbau und Innovationen sowie Trends im Automobilbau, im Bau der Schienenfahrzeuge und in
der Luftfahrtindustrie. Ein ganz interessanter Vortrag war zum Thema ,,Leichtbaukonstruktionen im
Flugzeugbau‘‘ von Frau Barbara Wajdzik, die das Segelflugzeugbauwerk aus Jeżów Sudecki vertreten hat.
An vielen Messeständern konnte man sich mit neusten Produkten aus der KFZ- Branche, mit neuen Technologien
und mit der Anwendung unterschiedlicher Leichtbaustoffe für Produktion der Fahrzeuge und in anderen
Branchen, wo Maschinen und Geräte eingesetzt werden, bekanntmachen.
Das Forum hat zur Anknüpfung enger wirtschaftlicher polnisch- deutscher Kontakte aus dem KMU- Bereich
beigetragen und hat neue Trends im Fahrzeug-und Maschinenbau gezeigt. Während der Kooperationsbörse
trafen sich polnische Firmen mit deutschen Firmen zusammen mit Zielsetzung Kooperations- und
Handelsbeziehungen anzubahnen.

