ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ

Česko-polský inovační portál

Dotace z ERDF
Vedoucí partner:
Královéhradecký kraj
Partner projektu:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu
Krajská hospodářská Komora Královéhradeckého Kraje
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s.
Základním cílem projektu bylo vytvořit platformu
komunikace zaměřenou na rozšiřování znalostí
o inovativním prostředí v příhraničních regionech. Portál
se stal zdrojem informací v oblasti inovativních podniků,
zejména z oblasti polsko-českého pohraničí. Součástí
projektu byla i analýza nabídky a poptávky v oblasti
spolupráce daných subjektů, iniciování výměny
zkušeností a definování mechanismů pro následnou
implementaci informací pro portál a udržování získaných
kontaktů. Partneři vytvořili společnou podnikovou
komunikační
platformu
inovativního
podnikání
a
inovativního
prostředí.
Bylo
zorganizováno
10 společných akcí (4 konference a 6 tematických
workshopů) s cílem navázat kontakty mezi zúčastněnými
subjekty z obou stran hranice.

327.528,65 EUR
101.909,39 EUR

68.204,54 EUR
57.567,66 EUR
61.408,87 EUR
38.438,19 EUR

ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ

Společná realizace:
Společná příprava:
Všichni partneři se účastnili na celém procesu
přípravy projektu od okamžiku vytvoření
myšlenky až po podání projektové
žádosti. Vzájemné kontakty se udržovali
prostřednictvím e-mailu, telefonicky ap ocas
společného setkání v sídle jednoho
z partnerů. Na setkání jako součást společné
diskuse proběhly společné dohody, tj. byly
přesně určeny aktivity projektu, rozpočet
a harmonogram. Setkání bylo zdokumentováno
protokolem,
prezenčním
listem
a fotodokumentací.

Všichni partneři se společně zúčastnili realizaci
projektu. Většina aktivit projektu byla
realizována za účasti všech partnerů. Koncepce
portálu byla vytvořena společně na pracovních
setkáních. Pokud povaha akce neumožňovala
společnou realizaci, činnosti probíhaly na obou
stranách hranice. Všechny aktivity projektu byly
věcně a časově propojeny.

Společné financování:
Všichni partneři se zúčastnili spolufinancování
projektu. Výše finančního příspěvku byla určena
částkou účasti na činnostech daného
partnera. Vedoucí partner měl největší podíl, což je
způsobeno tím, že je vlastníkem internetového
portálu. Všechny ostatní aktivity byly rovnoměrně
rozděleny mezi ostatní partnery.Každému
partnerovi byly poskytnuty finanční prostředky
na účast na společném financování projektu.
Společný personál:
V rámci projektu byl zřízen řídící tým, který zajistil
realizaci všech projektových aktivit. Tým sestával
ze zástupců všech partnerů. Kromě toho byly
stanoven0 pravidla komunikace mezi členy týmu
a společné setkání se plánovaly přibližně jednou
za tři měsíce nebo dle aktuálního poptávky.

