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ÚSTÍ NAD LABEM A DRÁŽĎANY – SPOLUPRÁCE UNIVERZITNÍCH 
CENTER PRO TRANSFER TECHNOLOGIÍ  
 
V rámci probíhajícího projektu Centrum transferu technologií na 
Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Technické univerzitě 
Drážďany se dne 6. 2. 2017 uskutečnila na rektorátu UJEP schůzka 
zástupců ústecké a drážďanské univerzity. 
 
Projekt, který je podpořen z prostředků Evropské unie, konkrétně z Fondu 
malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Svobodný stát Sasko 2014–2020, realizují společně Oddělení pro vědu UJEP  
a Transfer Office TU Dresden. Cílem projektu je rozvíjet spolupráci obou 
univerzit a zejména zintenzivnit výměnu zkušeností v oblasti podpory 
transferu nových technologií a inovací z univerzit do regionů a z laboratoří 
do praxe. 
 
Setkání pod záštitou prof. Jiřiny Jílkové, prorektorky pro vědu, se za UJEP 
zúčastnili zástupci Centra pro transfer technologií, fakulty životního prostředí, 
přírodovědecké fakulty, fakulty sociálně ekonomické a fakulty zdravotnických 
studií. TU Dresden zastupovala vedoucí Transfer Office Christiane Bach-
Kaienburg, projektová manažerka pro technologický transfer Larisa Zaburdaeva 
a Milan Pátek z Evropského projektového centra, který má na starosti česko-
saskou spolupráci. 
 
„Spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací je nutná. V současném rychlém 
světě se vzdálenosti zkracují. V kontextu průmyslu se tedy dá mluvit  
o drážďansko-ústecké aglomeraci. Z toho vyplývá, že Drážďany potřebují silné 
Ústí a Ústí potřebuje silné Drážďany," připomíná prof. Jiřina Jílková.  
 
Zástupci obou univerzit v tomto duchu diskutovali stávající projekty, které se 
snaží podpořit šíření výsledků vědeckého výzkumu na obou univerzitách do 
praxe.  
 
V rámci exkurze, která byla součástí setkání, si návštěvníci z Německa 
prohlédli areál univerzitního Kampusu UJEP a dozvěděli se aktuální informace 
o plánech na jeho dostavbu. Zároveň navštívili kanceláře Inovačního centra 
Ústeckého kraje, které je novým aktivním subjektem podporujícím 
komercionalizaci výsledků výzkumu a inovací. Ústečtí akademici následně 
provedli drážďanské kolegy specializovanými geoinformatickými, chemickými 
a biochemickými laboratořemi na fakultě životního prostředí.  
 
Pracovní návštěva na UJEP zástupcům TU Dresden přiblížila hlavní univerzitní 
témata, ve kterých by bylo možné rozvíjet konkrétní přeshraniční spolupráci. 
Přátelské a plodné pracovní setkání bylo zakončeno volnou diskuzí účastníků  
o nejbližších úkolech v rámci společných aktivit a v připravených společných 
přeshraničních projektech. 
 
Fotografie: Setkání zástupců UJEP a TU Dresden dne 6. 2. 2017; archiv UJEP 
  
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
 

mailto:jana.sikova@ujep.cz
http://www.ujep.cz/

