KOMPETENČNÍ ATLAS
SASKO-POLSKÉHO
HRANIČNÍHO REGIONU

VÁŠ PODNIK NEBO VÁŠ POTENCIÁLNÍ
KOOPERAČNÍ PARTNER ZDE JEŠTĚ
NENÍ UVEDEN?

Potom navštivte naši databázi B2B a hned přidejte svůj kooperační profil!
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-> pro vyhledávání přeshraničních akcí
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Digitální kompetenční atlas je internetovou platformou pro podniky, instituce
pro výzkum a vývoj, studenty a občany, ve které byly shromážděny veškeré
informace týkající se struktury průmyslu, možných kooperačních partnerů a
hospodářských kompetencí česko-německo-polského příhraničního regionu.
V rámci této platformy byly jednotlivé obsahy shrnuty v textové podobě,
jakož i v podobě grafických znázornění a přehledných map. Kompetenční
atlas je vybaven intuitivní funkcí vyhledávání a filtrování, která umožňuje
cílené hledání podle společností a institucí s určitými technologickými, resp.
poradenskými nabídkami.
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Působí Vaše společnost nebo instituce v regionu? Využijte možnosti přidat
do Kompetenčního atlasu záznam s nejdůležitějšími informacemi o Vás!
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Kromě toho zde naleznete informace o plánovaných přeshraničních akcích.
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POHLED NA VRCHOL JÍNONOŠE

MÝTINA JAKOBSTHAL

O REGIONU
PERFEKTNÍ REGION PRO
REALIZACI VAŠICH PLÁNŮ
Tento region je světovým unikátem: jedinečná kombinace
inovativní schopnosti a výzkumu, polohy mezi nejznámějšími
evropskými metropolemi v trojmezí Německa, Polska a Česka,
nejlepšího systému vzdělávání a malebné krajiny a architektury
činí z této oblasti dokonalou hospodářskou lokalitu pro realizaci
Vašich nápadů a současně nabízí jedinečnou kvalitu života pro
všechny. V srdci regionu, ve Zhořelci (Görlitz), vzniká také rodiště
pro budoucnost inovativního, digitalizovaného průmyslu Evropy.

PŘEDNOSTI REGIONU
Innovation Leader: venkovské, A PŘECE MEZINÁRODNÍ
Region ve středu Evropy nabízí potenciál zasáhnout několik milionů
lidí – ať již jako zákazníky, odborné pracovníky nebo nové obchodní
partnery. Využití tohoto potenciálu je možné díky velkému množství
srovnatelně výhodných podnikatelských prostor a průmyslových
ploch a díky vynikající podpoře poskytované organizacemi pro
podporu hospodářství působícími zde v regionu.
Dolní Slezsko und Sasko jsou považovány za strategicky nejlépe
položené lokality pro investování na panevropské dopravní ose
Východ-Západ. Zde v okolí Budyšína (Bautzen), Zhořelce (Görlitz),
Jelení Hory (Jelenia Góra) a města Żary již sídlí nejinovativnější
továrny a podniky a nabízejí dalším firmám zaměřeným na
budoucnost nadprůměrné příležitosti v oblasti vývoje a kooperace.

V regionu jsou aktivní četné vysoké školy a mimouniverzitní
výzkumné instituce. Okres Spree-Neiße hraničící se severem Saska
a samostatné město Cottbus doplňují nabídku např. o Braniborskou
technickou univerzitu Cottbus-Senftenberg.
Ačkoliv se v regionu jedná o oblasti dvou zemí – Polska a Německa,
hranice tyto oblasti navzájem mnohem více spojuje než rozděluje.
Společná historie a společné zkušenosti, kulturní vlivy, ekonomická
situace a geografická poloha, mezilidské vztahy, čilé vzájemné styky
a spolupráce na politické, hospodářské, kulturní a akademické
úrovni činí z obou oblastí i přes existenci hranice jeden region, který
stále více srůstá dohromady.
ŽIVOT & dobrodružství
Vývěsním štítem trojmezí je rozmanitá nabídka kulturních akcí
a volnočasových aktivit. Města Budyšín (Bautzen) a Zhořelec
(Görlitz) nadchnou jedněmi z nejkrásnějších historických center v
Německu – Görlitz se navíc osvědčil jako jedinečná kulisa pro řadu
hollywoodských filmových produkcí (např. ‚The Grand Budapest
Hotel‘) a vysloužil si tak přezdívku Görliwood. Milovníci přírody
se kromě toho mohou v Sasku těšit na rozmanitá dobrodružství
v Žitavských horách a v Saském Švýcarsku, na koupání v četných
jezerech v Lužici (největší umělá jezerní oblast Evropy), výlet do
Dinosauřího parku Kleinwelka nebo na procházku parkem FürstPückler-Park v Bad Muskau v Polsku, který je zařazený na seznam
světového dědictví UNESCO. Jelení Hora (Jelenia Góra) v Polsku
patří společně se sousedními známými krkonošskými lázeňskými
středisky Karpacz, Szklarska Poręba a Świeradów-Zdrój v Dolním
Slezsku vedle Údolí zámků a zahrad a blahodárných léčebných
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pramenů k nejoblíbenějším cílům výletů a dovolených. Region kolem
Jelení Hory obsazuje přední místa na žebříčcích atraktivity jako
hospodářská i jako turistická oblast v Polsku. V Jaworu se nachází
kostel Míru, který je rovněž zapsaný na seznamu světového dědictví
UNESCO, podobně známá a obdivovaná je nejvyšší hora Sněžka
(1603 m) a středověký dřevěný kostel Vang v Karpaczi v Krkonoších.
Jak ze Saska, tak z Dolního Slezska se samozřejmě navíc nabízejí
poznávací výlety do historických měst v širším okolí, jako jsou
Drážďany, Praha, Vratislav a Berlín.

Kladsko

Hradec Králové

ZDRAVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
■ NĚMECKO: Místní ekonomika je silná: od roku 2000 se zvýšil hrubý
domácí produkt Saska o 30%. V roce 2019 bylo vyprodukováno
celkem 128,1 miliardy eur. Sasko je zemí odborníků, v roce
2018 mělo 75,6% zaměstnanců v okresech Budyšín (Bautzen) a
Zhořelec (Görlitz) střední odborné vzdělání a 12,3% absolvovalo
vysokoškolské studium. Zahraniční obchod zaznamenal v roce
2019 významný milník: Svobodný stát Sasko dosáhl v exportu
obratu více než 40 miliard eur. V rámci EU jsou nejvýznamnějšími
obchodními partnery regionu Francie, Polsko, Česko a Itálie.
Mimo EU jsou to Čína, USA a Spojené království. Silnější vývoz

EVROPSKÝ MOST U FARNÍHO KOSTELA SV. PETRA A PAVLA SPOJUJE EVROPSKÉ MĚSTO GÖRLITZ / ZGORZELEC

především výrobní podniky v odvětví chemie a plastů, kovo,
automotive, informačních a komunikačních technologiích a
logistice, které činí toto místo zajímavým pro dodavatele a
poskytovatele služeb. Také v sousedním Libereckém kraji na
jihu se zpracovatelský průmysl zaměřuje na automobilovou
výrobu a výrobu gumových a plastových výrobků. Cestovní
ruch je důležitou součástí hospodářství Libereckého kraje.
V Ústeckém kraji doplňují hospodářský profil tříhraničního
regionu vedle obchodu především zemědělské podniky.

zaznamenává spolková země Sasko u výrobků automobilového
průmyslu a elekroniky.
■

POLSKO: V regionu jsou silně zastoupeny tyto obory:
strojírenství a výroba technologických celků, automobilový
průmysl, zpracování kovů a plastů. Vzhledem k velké turistické
atraktivitě regionu je zde také dobře zavedený obor cestovního
ruchu a gastronomie. Stále většího významu nabývají sektory
IT, automatizace a elektroniky, které podporují rozvoj průmyslu
4.0 v regionu. Malé a střední podniky v regionu investují do
vybavení a nástrojů, strojů a zařízení a vozidel, do IT výrobků.
Na export je určeno 16-19% lokálně vyrobených produktů.
Hospodářskou nabídku regionu rozšiřují sousedící regiony
na severu a na jihu. V jižním Braniborsku se nacházejí

Region v číslech
Atraktivní poloha v trojmezí se dokonale hodí pro sídla firem i pro
rodinné bydlení: aglomerační centra Berlín, Drážďany, Lipsko,
Praha, Vratislav, Liberec, Krakov, Poznaň a Katovice jsou v dosahu
maximálně za 1 až 3 hodiny jízdy autem, z těchto aglomerací

NĚMECKO
Okres Budyšín + okres Zhořelec

POLSKO
Podoblast Jelení Hora + okres Żary

Počet obyvatel

553.203

659.207

Významná města

Görlitz, Bautzen, Zittau, Kamenz,
Weißwasser, Bischofswerda, Hoyerswerda,
Radeburg, Niesky, Löbau

Jelenia Góra, Bolesławiec, Jawor, Lubań, Lwówek,
Kamienna Góra, Karpacz, Szklarska Poręba,
Zgorzelec, Złotoryja, Żary

Výdělečně činné osoby

287.610

129.702

Průměrná mzda (rok)

33.400 EUR

11.205 EUR (50.880 PLN)

Dopravní komunikace

dálnice A4 a A18, četné zemské komunikace, dobře rozvinutá železniční síť, mezinárodní letiště v
Drážďanech, Lipsku/Halle (s největším logistickým hubem DHL v Evropě), Praze a ve Vratislavi

TOP 10 DŮVODŮ
PRO TENTO REGION
01

Centrální poloha v Evropě mezi metropolemi
Berlínem, Prahou, Drážďany a Vratislaví (Wrocław).

Venkovské & mezinárodní: výhodné podnikatelské
prostory a průmyslové plochy v okolí společných
hranic Německa, Polska a Česka.

SNĚŽKA - NEJVYŠŠÍ BOD KRKONOŠ (1.603,2 m.n.m.)

sem přicházejí další kvalifikované pracovní síly, zákazníci a
obchodní partneři. Sasko je v Německu již po 14 let známé
nejlepším systémem vzdělávání ve spolkové republice, Dolní
Slezsko je v Polsku rovněž na špičce v oblasti vzdělání a
výzkumu. Zdejší absolventi jsou budoucí místní podnikatelé,
vynálezci a odborníci i Vaši zaměstnanci a zákazníci, neboť
kdo jednou žije v rozmanitém regionu, ten ví, proč si ho
zamiloval.
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Vysoká inovativnost: v
sousedství Evropského
regionu inovací »InnovationLeader-Region«, téměř 100
výzkumných institucí v
okruhu ca 100 kilometrů.

Místo pro investování:
Sasko je na 1. místě s
nejvyšším podílem investic
v Německu, Dolní Slezsko
jako nejlepší oblast pro
investice v Polsku.
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Místo pro růst: Dolní Slezsko je jeden
z nejrychleji rostoucích regionů
Evropy, Sasko je na 3. místě žebříčku
hospodářského růstu v Německu.
Místo pro inteligentní výrobu: vysoce
automatizované závody a digitalizované podniky
přispívají k rozvoji průmyslu 4.0 v regionu.

07

Místo pro e-mobilitu: v Kamenci a v Jaworu sídlí
dvě moderní továrny na výrobu baterií společnosti
Daimler, plánovaná největší továrna Tesla na světě je
vzdálena pouze ca 120 kilometrů.

08
Místo pro dopravu: největší
logistický hub DHL Express je ve
vzdálenosti pouze ca 1,5 hodiny
jízdy po dálnici, dálnice A4 jako
nejvýznamnější panevropská
východo-západní dopravní
osa z Ukrajiny přes Polsko a
Německo do dalších zemí v
západní Evropě.
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Místo pro učení: Sasko
má nejlepší vzdělávací
systém v Německu, také
v Dolním Slezsku sídlí
nejlepší školy a vysoké
školy.

Místo pro život: hory, jezera, nádherná
města a atraktivní domy a byty zde nabízejí
nejlepší kvalitu života.

HOSPODÁŘSKÉ KOMPETENCE
REGIONU
ALIANCE PRO KVALIFIKOVANÉ
PRACOVNÍ SÍLY
Saská platforma zástupců saského
hospodářství, hospodářských svazů
a dalších obchodních organizací a
institucí, která se zavázala zajistit
kvalifikované pracovníky v Sasku.

SASKO

STROJÍRENSTVÍ A VÝROBA
TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
Podniky v Lužici začaly již v roce 1856
vyrábět zemědělské stroje. Dnes
se region se svými podniky věnuje
moderním procesům pro zemědělskou
techniku. Pomocí inteligentních,
malých, lehkých a flexibilně
použitelných strojů s vlastní inteligencí
chtějí podniky a partnerské výzkumné
instituce učinit další krok k dlouhodobě
udržitelnému zemědělství.

Výkonnost a inovativnost saského strojírenství je
již téměř 200 let založena na inovativním myšlení
a na moderní a silné průmyslové struktuře.
Průmyslová základna zahrnuje velké strojírenské
podniky, k nimž patří Siemens, jakož i zástupce
středních průmyslových podniků, jako jsou
Niles-Simmons Industrieanlagen, Starrag GmbH
nebo EMAG GmbH.
Kolem 1.000 závodů s přibližně 45.000 zaměstnanci
dosáhlo v roce 2018 v celém Sasku ve strojírenství
obratu ve výši 8.466 miliard eur. Více než polovina
zboží vyrobeného v Sasku je určena na export
a podílí se tak na obratu saského zahraničního
obchodu 17 procenty. Stroje a technologické
celky z Lužice stojí v mnoha továrnách na výrobu
automobilů po celém světě, patří mezi ně BMW,
Volkswagen, General Motors a Ford s výrobními
závody např. v Kanadě, USA, Číně, Španělsku.

BILD

Vedle strojírenství a úzkého propojení s mikroelektronikou a vývojem softwaru se v regionu
Drážďany vyvinul také silný motor pro inovace v
jiných oblastech.

SSIEMENS INNOVATIONSCAMPUS GÖRLITZ /
INOVAČNÍ KAMPUS SIEMENS VE ZHOŘELCI
Na německo-polské hranici vzniká hotspot technologií
budoucnosti: Nově založený Inovační kampus Siemens
se stane centrem pro další technologické a průmyslové
podniky, start upy a výzkumné instituty. Tematické
zaměření inovačního kampusu přitom odráží silné stránky
a specializace regionu: automatizace, digitalizace,
inovativní materiály a výrobní technologie a energetika.
Obchodní vysoká škola Lipsko zde například plánuje zřídit
›Digital Space‹, který umožní ještě lépe podporovat start
upy v Sasku.

OD LISTOPADU 2019 »MADE IN SAXONY« – ID.3 OD VOLKSWAGENU

MOBILITA A ELEKTROMOBILITA
Automotive a e-mobilita
Odvětví s nejvyšším obratem vděčí Svobodný
stát Sasko za svou přezdívku: »Autoland Sasko«.
Sídlí zde renomovaní výrobci vozidel a motorů
jako Porsche, BMW a Volkswagen a ca 780
dodavatelů dílů, příslušenství, výbavy a služeb
pro automobilový průmysl a s počtem 95.000
zaměstnanců vyprodukují více než čtvrtinu
průmyslového obratu spolkové země.
U Kamence (Kamenz) vznikla továrna Daimler
na výrobu baterií, Drážďany a Cvikov (Zwickau)
se staly centrem elektromobility koncernu
Volkswagen a v Lipsku se vyrábějí modely i3 a
Panamera S E-Hybrid výrobců BMW a Porsche.
Lokální výroba baterií, výkonné elektroniky
a komponent pohonu je možná díky široké
základně dodavatelů výrobků a služeb pro
VODÍKOVÉ CENTRUM VE ZHOŘELCI /
WASSERSTOFFZENTRUM GÖRLITZ
Zde se utváří budoucnost průmyslu, mobility a čistých
technologií (clean tech): V rámci Inovačního kampusu
Siemens bude v letech 2020-2025 v nově založené
laboratoři »Fraunhofer Hydrogen Laboratory Görlitz«
(HLG) – Centrum pro vodíkové technologie – vytvořeno
100 expertních pracovních míst. Má zde být zastoupen
celý výrobní řetězec v kontextu vodíkových technologií
Power to Hydrogen to Power (P2H2P) s cílem dosáhnout
stupně vyspělosti technologie pro průmyslové využití.

automobilový průmysl a průmysl elektrotechniky
v Sasku. V Lužici, pouze 15 kilometrů severně od
hranice okresu Budyšín, vzniká největší testovací
centrum pro autonomní jízdu v Evropě.
Drážní technika
Hospodářské centrum Sasko patří ke třem
nejlepším v tomto oboru v Německu. Kolem
13.000 zaměstnanců ve více než 240 podnicích
umožňuje dosahovat ročního obratu ve výši kolem
miliardy eur. Sasko má na tomto technologickém
poli již více než 175 let nejlepší kompetence,
podnikatelské sítě a vysoké školy. Saští inženýři
drážní techniky jsou vysoce cenění a žádaní na
celém světě.
V Budyšíně (Bautzen) vyrábí Bombardier dálkové
a regionální vlaky a tramvaje pro Evropu a celý
svět. Vedle toho patří Waggonbau Niesky k jádru
výroby kolejových vozidel v Lužici. V okolí těchto
továren se usadila řada inovativních dodavatelů
jako Lausitz Elaste nebo Lakowa a poskytovatelů
služeb jako např. Cideon Engineering. Klastry
BTS Rail Saxony a SET4FUTURE i Smart Rail
Connectivity Campus v Annaberg-Buchholz
provázejí četné inovace v odvětví a vedou drážní
techniku do budoucnosti.

PLASTY V ŽELEZNIČNÍ
TECHNICE
Firma Lausitz Elaste se sídlem
v Rothenburgu nabízí vysoce
kvalitní elastomerové výrobky pro
všechny možné oblasti použití:
od individuálních speciálních řešení
po průmyslovou sériovou výrobu.

Letectví a kosmonautika
V Žitavě (Zittau) a v Drážďanech má organizace
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) saská střediska, v nichž probíhá výzkum
technologií budoucnosti pro dopravu, bezpečnost,
digitalizaci a energie. Také Aliance Saska pro
lehké konstrukce podporuje rozvoj letectví a
kosmonautiky. Zejména na Technické univerzitě
Drážďany s Institutem pro leteckou a kosmickou
techniku (Institut für Luft- und Raumfahrttechnik),
Institutem pro lehké konstrukce a technologie
zpracování plastů (Institut für Leichtbau und
Kunststofftechnik) (ILK) a Institutem pro mechaniku
tekutin (Institut für Strömungsmechanik) vznikají
pravidelně nové inovace. Dokonce slavný výrobce
hnacího mechanismu Rolls-Royce zde inicioval
vznik interdisciplinární výzkumné aliance.
Z celkem přibližně 160 podniků a výzkumných
institucí, které zde mají sídlo a zaměstnávají
celkem více než 7.000 pracovníků, je společnost
Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW) největším
podnikem v odvětví, které generuje celkový obrat
1,4 miliardy, dále následují koncerny ST Aerospace

a Airbus. Další dodavatelé (jako OLUTEX GmbH)
dodávají největším výrobcům jako Airbus nebo
Boeing vysoce kvalitní díly »Made in Saxony«.

AUTOMATIZACE, ELEKTRONIKA A
MIKROELEKTRONIKA
Mikroelektronika
Silicon Saxony – největší klastr pro mikroelektroniku a informační a komunikační techniku
v Evropě – má hodně co nabídnout: 2.400 závodů
s celkem 64.000 zaměstnanci a obratem ca 15
miliard eur. Každý třetí evropský čip se vyrábí v
Sasku. Sídlí zde rovněž nejmodernější výrobní
závody světa společností Globalfoundries,
Infineon Technologies, Bosch a Siltronic AG
stejně jako dodavatelé automatizační techniky
jako Fabmatics. O inovace se starají badatelé
excelentního klastru »Centre for Tactile Internet
with Human-in-the-Loop« (CeTI), a Centrum
Else Kröner-Fresenius pro digitální zdraví, které
má s investicí 40 milionů eur v příštích letech
podporovat digitální revoluci na operačním sále.
V Sasku je k dispozici nabídka celého spektra
dílčích kroků potřebných v IT, od nápadu až po
dodání.
Sasko je v čele Evropy také v oblasti organické
a flexibilní elektroniky – v regionu na východě
Německa je zastoupen celý řetězec tvorby
přidané hodnoty od základního výzkumu přes
výrobu až po produkty zralé pro uvedení na trh.

ZA POUŽITÍ PATENTOVANÉ TECHNOLOGIE VYRÁBÍ EAST-4D
NÁBĚHOVÝ KUŽEL MOTORU PRO AIRBUS A350-900 XWB.

FIRMA ATN HÖLZEL Z OPPACHU NABÍZÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ
PRO LEPÍCÍ A AUTOMATIZAČNÍ TECHNOLOGIE.

V současné době pracuje více než 40 podniků a
20 výzkumných institucí v klastru Cluster Organic
Electronics Saxony.
Automatizace
Také chytré systémy a průmysl 4.0. mají v regionu
své místo: ve spojení se strojírenstvím a s úzkým
propojením s mikroelektronikou a vývojem
softwaru vznikl v regionu Drážďany také silný
motor pro inovace v dalších oblastech.
Zde v Sasku se sdružují kompetence, které jsou
potřebné pro digitalizaci průmyslu po celém
světě. Výzkum se mj. zabývá také 5G technologií a
spoluprací člověka a stroje. Region tak disponuje
rozhodujícími faktory úspěchu pro pokrok
průmyslu při digitální transformaci pomocí
technologií na bázi IoT z jedné ruky.

SOFTWARE, DIGITALIZACE
Podniky v Lužici využívají digitální možnosti při
vývoji a výrobě moderních zemědělských strojů,
komplexní elektroniky pro vozidla nebo softwaru
pro globální koncerny, železniční síť ale také
pro malé a střední podniky. 5G telekomunikace
přitom v Lužici otevírá nové pole pro podnikání
nejen na půdě autonomní jízdy nebo Smart
Farmingu, nýbrž také v oblasti autonomního
létání v regionu Hoyerswerda. Technologická
základna Lužice zde nabízí vynikající platformu
pro mobilitu budoucnosti. Siemens a Bombardier
zde významně nastavily výhybky vývoje směrem
k novým technologiím pro vozidla a vodíkovým
technologiím.
V celém Sasku pracuje kolem 1.600 softwarových
společností s ca 27.000 zaměstnanci na internetu
věcí (IoT), Smart Factories, komunikační
technice 5G a mobilitě budoucnosti a sázejí
přitom zejména na vestavěné systémy, Big Data,
Smart Data, IT bezpečnost, operační systémy a
Business-Software.

NĚMECKO-POLSKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV
PRO BUDOUCÍ TECHNOLOGIE CASUS
Do roku 2022 má být v Centru pro pokročilé systémy investováno 10 milionů
eur do interdisciplinárního digitálního německo-polského výzkumu systémů.
Tím budou poskytnuty vynikající podmínky dvěma stům IT specialistů a matematiků
z celého světa. Cílem polsko-německo-českého hraničního trojúhelníku je zaujmout
mezinárodní postavení v oblasti inovativních simulací, modelování, matematiky a
datové vědy.

5G VÝZKUM V SASKU
V Sasku také probíhají intenzivní
výzkumy v oblasti komunikačních sítí
5G: např. v centru 5G Lab Germany na
TU Drážďany pracuje interdisciplinární
tým více než 600 vědců z 20 různých
výzkumných oblastí. K zapojeným
partnerům od začátku patří také
společnost Deutsche Telekom.

Kunststoffbe- und -verarbeitung mbH. Aby
se podniky nadále úspěšně prosazovaly na
mezinárodním trhu, iniciují výzkum a vývoj
nových produktů a postupů, ale také intenzivně
hledají a vzdělávají odborný dorost. V jejich
úsilí je významně podporuje centrum Fraunhofer
Kunststoffzentrum Oberlausitz v Žitavě (Zittau).

FRAUNHOFEROVO CENTRUM PLASTŮ V ŽITAVĚ VYVÍJÍ ULTRA ODOLNÉ
PLASTOVÉ KOMPONENTY PRO VYSOKÁ ZATÍŽENÍ Z 3D TISKÁRNY.

ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ A KOVŮ
Zpracování plastů a kovů tvoří s podílem ca 12
procent na celkovém obratu společně silný pilíř
hospodářství v Horní Lužici.
Zpracování plastů
Odvětví zpracování plastů patří se 155 závody a ca
12.500 zaměstnanci k silným odvětvím v Sasku.
S ročním obratem kolem 2,1 miliardy eur hraje
ve Svobodném státu Sasko klíčovou roli jako
dodavatel především pro automobilový průmysl.
Region Horní Lužice se na německé straně s více
než 90 závody a ca 4000 zaměstnanci vyznačuje
velkým počtem specializovaných podniků na
zpracování plastů. Na české straně, v okrese
Liberec, jsou tato čísla s 200 podniky v odvětví
zpracování plastů dokonce ještě překonána.

Zpracování kovů
V oblastech speciálních strojů a výroby nástrojů
a výroby zařízení, technologických celků a
zpracování kovů ve stavebnictví působí v
našem regionu přibližně třetina všech saských
strojírenských a kovozpracovatelských firem.
Mnoho podniků patří k dodavatelům pro
automobilový průmysl.
V odvětví působí např. společnosti HPF GmbH &
Co. KG, PRAGMA GmbH, Havlat GmbH, Arnell Arno
Hentschel Gmbh, JOHNSON Drehtechnik GmbH.
Podniky a výzkumné instituce Horní Lužice nabízejí
širokou paletu produktů průmyslu zpracování
kovů a plastů a mají zájem o přeshraniční
spolupráci. Tak například tradiční kovárna v
Jaworu společně s Fraunhoferovým institutem
pro obráběcí a tvářecí techniku IWU, který v
Žitavě (Zittau) provozuje centrum FraunhoferKunststoffzentrum Oberlausitz, vypracovala
možnost
inovativní
změny
používaných
technologií tak, aby vyhovovaly požadavkům
evropského a globálního trhu kovářských výrobků.

K poskytovatelům systémů patří podniky s
bohatou tradicí, jako společnost ZiK - Zittauer
Kunststoff GmbH, společnost plastic concept
gmbh a společnost Lakowa Gesellschaft für

STROJÍRENSTVÍ A KOVOOBRÁBĚNÍ VE VÝCHODNÍM SASKU – TEAM 22
Podniky sdružené v asociaci udržují těsné kontakty a vzájemně spolupracují při realizaci
společných projektů. Současně spolupracují s finálními producenty ve východním Sasku i v
ostatních regionech Německa a v zahraničí.
Podniky sdružené v TEAM 22 posilují svou konkurenceschopnost na základě intenzivní interní
výměny zkušeností a společným vstupem na mezinárodní trhy. V současné době je v asociaci
TEAM 22 zaměstnáno více než 1.000 pracovníků. Asociace podniků je kdykoliv připravena zapojit
do TEAM 22 další podniky. Sdružení pro spolupráci organizuje každé dva roky Východosaské
strojírenské dny a prezentuje na nich spektrum služeb regionu.

HOSPODÁŘSKÉ KOMPETENCE
REGIONU V

POLSKU

HOSPODÁŘSTVÍ A PRACOVNÍ TRH
V podoblasti Jelení Hory a okolí, ke které patří
devět okresů polské části oblasti podporované v
rámci kooperačního programu INTERREG Polsko Sasko 2014-2020, činí HDP na obyvatele
40.438 PLN (v případě Dolnoslezského vojvodství
je to 57.228 PLN); v podoblasti kolem Zelené
Hory, kam patří okres Żarski, činí HDP 43.131 PLN.
Ačkoli podíl na hrubém domácím produktu celého
regionu není významný (od 1,2 do 1,4%), lze na
základě řady důvodů očekávat, že tento podíl
systematicky poroste.
Mzdy v regionu systematicky rostou, od průměru
v rámci jednotlivých vojvodství se však stále
ještě odlišují. Obyvatel města Jelení Hora tak
má se svými 4.546,12 PLN nejvyšší průměrnou
hrubou mzdu, zatímco obyvatel okresu Lubań
má s 3.939,03 PLN hrubou mzdu nejnižší. V roce
2018 činil průměr pro Dolnoslezské vojvodství
4.942,39 PLN, pro Lubušské vojvodství v témže
roce 4.239,92 PLN. S ohledem na národní průměr
se výše mezd v regionu pohybuje mezi 81,5% a
91,6% průměrné hodnoty.
Obyvatelé regionu mají dobré vzdělání. Dokládá
to počet lidí s vysokoškolským titulem v obou
vojvodstvích. Jedním z důležitých znaků vzdělání
obyvatelstva v regionu je skutečnost, že pouze
velmi málo osob vykonávajících nějaké povolání
je nezaměstnaných.

Celkem je v regionu zaměstnáno 129.702
pracujících. Nezaměstnanost, měřeno podle
míry nezaměstnanosti, se pohybuje od 3.6%
v městském okrese Jelení Hora, až po 14,8% v
okrese Zlotoryja.

OBCHOD A
OPRAVY
MOTOROVÝCH VOZIDEL
23,2%
STAVEBNICTVÍ
14,7%

STATISTIKY O ÚČASTNÍCÍCH TRHU
V regionu působí 75.930 subjektů národního
hospodářství. Největší podíl na hospodářské
struktuře regionu mají společnosti činné v oblasti
obchodu s motorovými vozidly a jejich oprav
(23,2%), stavebnictví (14,7%), služeb realitního
trhu (14,2%) a průmyslu (7,6%).

OSTATNÍ
40,3%
PRŮMYSL
7,6%

SLUŽBY TRHU S
NEMOVITOSTMI
14,2%

V regionu je 4.135 obchodních společností, z nichž
882 (téměř 21%) tvoří společnosti se zahraničním
kapitálem. Tyto společnosti uskutečnily v regionu
v roce 2018 investice ve výši 4.258 mil. PLN,
z toho ne méně než 87% (3.721,54 mil. PLN)
představovaly investice průmyslu. Hrubá hodnota
aktiv těchto společností činila v roce 2018 celkem
73.641,1 milionů PLN. I zde má dominantní podíl
průmysl (téměř 76%). Průmysl má též největší
podíl na hrubé přidané hodnotě v milionech PLN
(cca 33%).

DOMINUJÍCÍ
HOSPODÁŘSKÁ ODVĚTVÍ
Struktura hospodářství v regionu je rozmanitá,
jelikož je určována historií, tradicí a aktuálními
směry rozvoje regionu, včetně investic. Existuje
však několik odvětví, která nalezla v regionu
vynikající podmínky pro svůj rozvoj. Jedná se o:
■
■
■

OCELOVÉ DÍLY PRO VZPĚRY
A PRACOVNÍ PLOŠINY V
HORNICTVÍ
Grupa Ładziński jako výrobce
různých ocelových konstrukcí pro
železniční odvětví, hornictví,
automobilový a stavební průmysl
spolupracuje již mnoho let s početnými
podniky z mezinárodního prostředí

Hospodářské struktuře regionu dominují mikro,
malé a střední podniky. V roce 2017 jich zde
působilo 75.445. Pro srovnání: Velkých podniků
se zde nachází 58.
Největší výdaje v sektoru malých a středních
podniků v regionu připadají na vybavení, nástroje
a nářadí (57-62%), stroje a zařízení (47-58%) a
dopravní prostředky (25-33%). Nejmenší část
výdajů pak připadá na nehmotná aktiva (3-5%)
a digitální technologie (5-12%). 16-19% produktů
místních malých a středních podniků jde na
export. Malé a střední podniky stále častěji
inovují v oblasti produktů (cca 15% podniků) a
procesů (8%). Dominující výše investičních výdajů
činí u místních malých a středních podniků 10 tis
PLN. Důležitým znakem uvedené skupiny podniků
je relativně malý sklon ke sdružování. Pouze
3-4% malých a středních podniků je členem
průmyslových organizací a svazů.

strojírenství a výrobu technologických celků,
automobilový průmysl,
zpracování kovů a plastů.

V regionu se nachází řada jedinečných
turistických atrakcí, a to jak přírodních, tak i v
podobě kulturního dědictví. Důležitou součástí
hospodářství regionu je proto cestovní ruch s
hotely, penziony, ubytovacími a gastronomickými
zařízeními, zařízeními pro volnočasové aktivity a
pořádání nejrůznějších akcí.
Jak se rozvíjí myšlenka Průmyslu 4.0, hraje v
hospodářství regionu stále důležitější roli též
sektor IT, elektronika a automatizace průmyslu.

STROJÍRENSTVÍ A VÝROBA
TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ
Strojírenství a výroba technologických celků
patří ke skupině odvětví zpracovatelského
průmyslu a zahrnují činnosti, mezi něž patří:
výroba elektrických přístrojů, výroba strojů a
zařízení, které nejsou klasifikovány jinde, výroba
dalších strojů pro obecné účely, výroba strojů pro
zemědělství a lesnictví, výroba dalších strojů pro
zvláštní účely.
Výroba strojů a zařízení je klasifikována jako
inteligentní hospodářská specializace regionu
(Dolnoslezské vojvodství). Toto odvětví je v
hospodářství regionu zastoupeno velmi výrazně.
Po přezkoumání polské klasifikace hospodářských
odvětví bylo možné vydělit z dotčeného
odvětví podniky se sídlem v regionu. Celkem
v tomto odvětví působí 58 podniků, z toho 26
mikropodniků, 15 malých podniků, 14 středních a
3 velké podniky.
Důležitou podporu pro vývoj odvětví představuje
v regionu Technická univerzita ve Vratislavi a
její Fakulta mechaniky (se sídlem ve Vratislavi a
pobočkou v Jelení Hoře), jedna z nejdůležitějších
v Polsku. Fakulta provozuje několik laboratoří,
mezi nimi i laboratoře s akreditací polského
Akreditačního centra v rámci oddělení
počítačového designu (prověřování konstrukcí
pracovních strojů, mechanických zařízení a vozidel)
a laboratoř pro reverzní inženýrství (poskytující

mj. podporu při navrhování individualizovaných
projektů a při plánování regenerace poškozených
produktů).
Jako příklad podniků z odvětví strojírenství a
výroby technologických celků, které vykazují
vysokou míru inovací a internacionalizace, lze
uvést výrobce hydraulických válců Agromet Zehs
Lubań SA a tradiční společnost PMPoland, která v
Jelení Hoře vyrábí papírenské stroje.

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
Automobilový průmysl (výroba automobilů, přívěsů
a návěsů) představuje spolu se společnostmi,
které jsou jeho dodavateli prvního a druhého
stupně, druhé nejdůležitější hospodářské odvětví
v Polsku a největší v regionu.
Po přezkoumání polské klasifikace hospodářských
odvětví bylo možné vydělit z dotčeného odvětví
podniky se sídlem v regionu. Celkem v tomto
odvětví působí 20 podniků, z toho 7 mikropodniků,
4 malé podniky, 4 střední a 5 velkých podniků.

VÝROBA BATERIÍ
Dvě pobočky své globální sítě pro výrobu
baterií provozuje společnost MercedesBenz Cars ve zdejším regionu: v saském
Kamenci probíhá výroba baterií již od
roku 2012, v polském Jaworu je výroba
elektrických baterií pro nové typy vozidel
teprve v začátcích.

Pro polskou vládu a samosprávy vojvodství, mezi něž patří též
okresy zapojené v programu INTERREG, je automobilový průmysl
prioritním odvětvím. Mezi nejdůležitější formy podpory, které mají
v Polsku investoři z automobilového průmyslu k dispozici, patří:
■

■

■

■

■

osvobození od daně z příjmu ve zvláštních hospodářských
zónách,
přímá finanční podpora realizace nových investičních projektů,
osvobození od daně z nemovitostí na základě příslušných
právních předpisů místní vlády platných v místě investice,
různé formy podpory na zaměstnání nezaměstnaných osob,
které jsou nabízeny okresními úřady práce,
podpora v rámci programů, které jsou spolufinancovány z
prostředků EU a slouží podpoře činností v oblasti výzkumu a
vývoje (např. Innomoto),
daňové úlevy pro činnosti v oblasti výzkumu a vývoje.

Příklady, které ilustrují potenciál automobilového průmyslu v
regionu, jsou: GmbH IS-POLSKA v Jaworu, která se může pyšnit
velmi vysokou úrovní inovací, včetně vlastních zařízení pro výzkum
a vývoj a výraznou investicí společnosti Daimler v Jaworu (hodnota
projektu činí 500 mil. EUR a 1.000 pracovních míst v závodu v
Jaworu).

ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ
Co do oblastí činností se jedná o jedno z nejkomplexnějších
odvětví. Mezi nejdůležitější odvětví s ohledem na polskou
klasifikaci hospodářských odvětví patří:
■
■
■
■

výroba produktů z pryže a umělé hmoty,
výroba ostatních nekovových minerálních výrobků,
výroba základních kovů,
výroba kovových výrobků, s výjimkou strojů a zařízení.

Po přezkoumání polské klasifikace hospodářských odvětví bylo
možné vydělit z dotčeného odvětví podniky se sídlem v regionu
dále rozdělené na zpracovatele umělých hmot a zpracovatele kovů.
V odvětví zpracování plastů působí celkem 44 podniků, z toho 17
mikropodniků, 17 malých podniků, 7 středních a 3 velké podniky.
V případě kovozpracujícího sektoru (172 podniků) se jedná u
110 podniků o mikropodniky, 38 malých, 20 středních a 4 velké
podniky.
Příklady pro společnosti z odvětví zpracování umělých hmot a kovů,
které vykazují vysokou míru kvality svých produktů a provádějí
činnosti v oblasti robotizace výrobních procesů, jsou Gerresheimer
Bolesławiec SA a Kuźnia Jawor SA.

IT PRŮMYSL
V rámci odvětví informačních technologií působí společnosti
v následujících oblastech: software, IT poradenství, správa IT
vybavení, zpracování dat, správa internetových stránek, provoz
webových portálů, poradenství ohledně počítačového vybavení,
údržba a oprava kancelářského, účetního a počítačového vybavení.
Po přezkoumání polské klasifikace hospodářských odvětví bylo
možné vydělit z dotčeného odvětví podniky působící v regionu.
V IT průmyslu působí celkem 130 podniků, z toho 120 mikropodniků,
6 malých podniků, 3 střední a jeden velký podnik. Nejlepší příklad
podniku světové třídy z odvětví IT se sídlem v regionu programu
INTERREG je softwarová společnost CodeTwo z Jelení Hory.

AUTOMATIZACE A ELEKTRONIKA
Rozvoj elektronického průmyslu sahá v Polsku do 30. let 20.
století. Poválečná léta prokázala, že se elektronika stala jedním
z nejrychleji rostoucích hospodářských odvětví na světě, jelikož
je nositelem technického a civilizačního pokroku. Na začátku 90.
let projevilo o elektronický průmysl zájem mnoho zahraničních
koncernů, které se na polském trhu udržely trvale. Mezi ně patří
mj. Schneider Electric, Alcatel-Lucent a firma Philips. Dnes je
elektronický průmysl jedním z nejrychleji rostoucích odvětví
polského hospodářství. V rámci svých činností nabízí toto odvětví
digitální stroje, telefonní přístroje, rádiové přijímače a televize.
Elektronický průmysl je svázán s odvětvím průmyslové automatizace, které se zabývá automatizací výrobních a technologických procesů. V současné době představuje nejrychleji rostoucí
odvětví elektrotechnického průmyslu. Automatizace výrobních a
průmyslových procesů je zajišťována systémy zařízení, které tvoří
systém průmyslové automatizace. K prvkům systémů průmyslové

automatizace patří mimo jiné zařízení a stroje, které výrobní a
průmyslové procesy provádějí: montážní zařízení a montážní linky,
manipulační stroje, paletové systémy, balicí linky, lisy, roboty,
kontrolní a měřicí přístroje, které jsou na těchto strojích a zařízeních
instalovány (měřící technika, senzory, konvertory, měřicí přístroje,
ukazatele, záznamová zařízení), systémy strojového dohledu,
řídicí přístroje: ventily, motory, pohony, škrticí klapky, dávkovací
a procesní čerpadla, řídící jednotky: PLC ovladače, průmyslové
počítače, ovládací panely, software pro kontrolu a vizualizaci
výrobních a průmyslových procesů: software pro ovladače, HMI/
SCADA, DCS nebo komunikační systémy: průmyslové sítě, rádiové
sítě s modemy, GPRS a jejich nástupci.
Po přezkoumání polské klasifikace hospodářských odvětví bylo
možné vydělit z dotčeného odvětví podniky působící v regionu.
Celkem působí v elektronickém průmyslu, včetně automatiky, 5
podniků, z toho 2 mikropodniky, 2 malé podniky a 1 střední podnik.
Příkladem inovativní společnosti činné v elektronickém průmyslu
je AdeoScreen Sp. z o.o. se sídlem ve městě Złotoryja. Mimořádný
potenciál odvětví automatizace v regionu lze výborně ilustrovat na
příkladu společnosti Metal Master se sídlem u Jelení Hory.

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI –

POLSKO

Zvláštní hospodářská zóna Wałbrzych
Zvláštní hospodářská zóna Legnica
Zvláštní hospodářská zóna pro malé podniky v
Kamenné Hoře
Zvláštní hospodářská zóna Kostrzyń-Słubice

Region (polská část území podporovaného v rámci Kooperačního
programu INTERREG Polsko - Sasko 2014-2020) se nachází v
jihozápadní a centrální západní části Polska a sousedí jak s
Německem, tak s Českou republikou, což představuje důležitý
fakt pro usnadnění a zintenzívnění mezinárodní hospodářské
spolupráce. Členství okresů regionu v Euroregionu Nisa a
Euroregionu Spréva-Nisa-Bobr vytváří dobré podmínky pro
uzavírání partnerství.
Investiční nabídka regionu je velmi atraktivní, sestává z pevných
a přechodných nabídek, které investorům poskytují místní vlády.
Tyto nabídky jsou připravovány též centrálně v podobě zvláštních
obchodních zón a odnedávna též v podobě zvláštní investiční
zóny. Zvláštní hospodářské zóny představují z hlediska investiční
atraktivity jedinečná místa na mapě každého regionu. V regionu se
nacházejí 4 hospodářské zóny:

■

■

■
■

Zvláštní hospodářská zóna pro malé podniky v Kamenné Hoře
o rozloze 1386 ha,
Zvláštní hospodářská zóna Wałbrzych »INVEST – PARK« o
rozloze 1639 ha,
Zvláštní hospodářská zóna Legnica o rozloze 918 ha,
Zvláštní hospodářská zóna Kostrzyń-Słubice o rozloze 900 ha.

Nedávno zavedla polská vláda tzv. polskou investiční zónu na
podporu hospodářského potenciálu země. Tento program je
rozšířením zvláštních hospodářských zón – daňové úlevy jsou
investorům k dispozici na každém místě v Polsku. Celé Polsko se
tak stalo jednou hospodářskou zónou. Od implementace těchto
nových procesů mohou investoři v souvislosti s novými investicemi
kdekoli v Polsku těžit z osvobození na dani z příjmu.

LETIŠTĚ VE WROCLAVI

SNĚŽNÉ JÁMY V ZÁPADNÍCH KRKONOŠÍCH

CENTRUM SLUŽEB PRO ZAHRANIČNÍ
PARTNERY KARR S.A.
S ohledem na zdárné naplnění očekávání zákazníků založila
Krkonošská agentura pro regionální rozvoj (pol. Karkonoska
Agencja Rozwoju Regionalnego) Centrum služeb pro zahraniční
partnery. Je prvním kontaktním místem pro zahraniční podniky,
které mají zájem investovat v Dolním Slezsku, jakož i pro polské
společnosti, které chtějí začít vyvážet své produkty do Německa a
České republiky.

EVANGELICKÝ KOSTEL MÍRU »SVATÉHO DUCHA« V JAWORU
DÁLNICE A4

Oblasti podpory:
■ výběr lokality,
■ podpora při vyřizování formalit,
■ zprostředkování obchodních partnerů,
■ školení personálu,
■ pořádání konferencí, seminářů, studijních cest, burz
spolupráce a veletrhů.

RUSKO
POLSKO
Drážďany

NĚMECKO
FRANCIE

Wroclaw

UKRAJINA

E40

EVROPSKÁ SILNICE
KAZACHSTÁN

NABÍDKA INVESTIČNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ V REGIONU
Společnost na podporu hospodářství Saska Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH identifikuje a oslovuje podniky,
které přicházejí v úvahu pro aktivity v Sasku. Odpovídáme
na dotazy investorů, kteří se zajímají o Sasko jako místo
pro investování, a pomáháme jim. Stručně řečeno –
provázíme tuzemské i zahraniční investory od nápadu
až po realizaci jejich projektu v souvislosti s usazením
se v Sasku. Díky 25 letům zkušeností v oblasti podpory
hospodářství jsme výborně vybaveni a připraveni pomoci
Vám k úspěšné realizaci Vašeho projektu v Sasku. Od
začátku Vám budeme stát po boku jako Váš osobní
poradce.

BALÍČEK PRO VÁS
Na základě Vašich požadavků pro Vás připravíme
individuální informační balíčky s údaji o regionech,
místech podnikání, odvětvích, trzích, pracovních silách,
programech podpory, dodavatelích, výzkumu a mnoho
dalších.
Na vypracování těchto podkladů úzce spolupracujeme
s příslušnými partnery v Sasku (ministerstva, komory,
svazy, platformy a podnikatelské sítě, podniky, výzkumné
instituce, komunální partneři atd.).

TECHNOLOGIE- UND GRÜNDERZENTRUM BAUTZEN GMBH
Technologické a podnikatelské centrum Technologie- und
Gründerzentrum Bautzen GmbH (TGZ) pomáhá inovativním podnikům.
V centru je k dispozici k pronájmu celkem ca 10.000 m² kancelářských
a výrobních prostor. TGZ realizuje projekty v oblasti transferu
technologií a podpory hospodářství. Projektové aktivity se přitom
soustředí na odvětví strojírenství a obrábění kovů a technologické
oblasti informační a komunikační techniky (IKT), elektroniky a
energetické techniky. Centrum kromě toho podporuje zakládání firem
a koordinuje regionální podnikatelské sítě.

PRO ZAHRANIČNÍ DELEGACE ZORGANIZUJEME VE SPOLUPRÁCI SE
SPECIALIZOVANÝMI PARTNERY NA PŘÁNÍ INDIVIDUÁLNĚ PŘIPRAVENÝ
NÁVŠTĚVNÍ PROGRAM.

CELOSASKÁ ONLINE DATABÁZE OBCHODNÍCH PROSTOR OBSAHUJE
AKTUÁLNĚ VÍCE NEŽ 400 DOSTUPNÝCH OBCHODNÍCH PROSTOR A
OKOLO 240 NEMOVITOSTÍ K PODNIKÁNÍ V SASKU.

VYBUDUJTE SI V 4 KROCÍCH
NOVÉ MÍSTO PODNIKÁNÍ V
SASKU:

U NÁS NAJDETE V JEDNOTLIVÝCH
ODVĚTVÍCH KOMPETENTNÍ PARTNERY
PRO SVÉ ZÁLEŽITOSTI!

1.

USNADNÍME VÁM ROZHODOVÁNÍ
O MÍSTĚ PODNIKÁNÍ
Chceme, abyste se mohli plně soustředit na své
rozhodnutí o místě podnikání. Proto pro Vás
rádi organizačně zajistíme prohlídku lokality a
budeme Vás provázet. Na místě Vás zkontaktujeme
se správnými kontaktními osobami, které Vám
představí specifické možnosti lokality.

3.

POMŮŽEME PŘI REALIZACI PROJEKTU
Poskytneme Vám podporu v zahajovací fázi Vašeho
projektu. Pomůžeme Vám s informacemi a kontakty –
při vyřizování žádostí (např. založení firmy, subvence
a podpory), při náboru / kvalifikaci pracovníků,
při navazování vztahů s dodavatteli nebo vstupu do
podnikatelských sítí a platforem v odvětví.

2.

ZPROSTŘEDKUJEME KONTAKTY
Zprostředkujeme Vám správné kontakty:
s regionálními / místními orgány, s bankami,
se společnostmi VC / CVC, s právními poradci,
s možnými kooperačními partnery, s platformami
v odvětví nebo dokonce se stavitelem Vašeho
budoucího výrobního závodu.

4.

ŽÁDNÝ KONEC, NÝBRŽ STÁLE ZAČÁTEK
Také po úspěšném dokončení Vašeho záměru zde
budeme pro Vás vždy, když nás budete potřebovat.
Chcete dále růst? Potřebujete další pracovníky,
nové kontakty ve výzkumu nebo další dodavatele?
Potřebujete informace o aktuálních programech
podpory? Nebo chcete ze Saska dobývat nové trhy?
Žádný problém - jednoduše se nás zeptejte!

WWW.STANDORT-SACHSEN.DE/DE/KONTAKT

PROJEKT
Přeshraniční projekt EU »DigiNetPolSax – digitalizace pro
společný hospodářský prostor« realizovaly společně
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH jako vedoucí partner,
Krkonošská agentura pro regionální rozvoj (KARR S.A.), Technologieund Gründerzentrum Bautzen GmbH a vysoká škola Zittau/Görlitz
v rámci kooperačního programu INTERREG Polsko-Sasko 2014-2020.
Projekt navazuje na výzvy a nedostatky existující v polsko-saské
oblasti podpory v souvislosti se změnami, které se odehrávají v rámci
čtvrté průmyslové revoluce, a přijímá výzvy vyplývající z digitalizace
tím, že je využívá jako potenciál k vytváření ekonomických vazeb
v oblasti podpory. Jedním z cílů projektu je zavedení digitálního
atlasu kompetencí, který poskytuje hospodářské informace o
polsko-saském pohraničí a digitální B2B-matchmaking-Tool, který
umožní organizaci přeshraničních kooperačních burz. Kromě
toho budou uspořádány 4 informační a kooperační konference
zaměřené na téma digitalizace v podnicích, možnosti spolupráce a
výzvách k provádění průmyslu 4.0 v podnicích nacházejících se na
polsko-saském pohraničí.
Období trvání projektu: březen 2019 – únor 2021
Rozpočet projektu: 594.520,07 EUR
(497.187,14 EUR z fondu ERDF)

PRŮBĚH PROJEKTU

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) je společnost
zcela podřízená vládě Svobodného státu Sasko, jejíž činnost je
zaměřena na následující oblasti, tj. podpora investičních oblastí
v Sasku a komplexní investiční poradenství, podpora saských
podnikatelů organizováním ekonomických misí, organizovaná
účast na mezinárodních veletrzích a sympoziích a další proexportní
aktivity. Kromě toho podporuje saské SME při zavádění inovačních
procesů a přenosu technologií.

Krkonošská agentura regionálního rozvoje a.s (KARR S.A.)
je instituce zřízená na podporu jelenohorského regionu a jeho
hospodářského potenciálu. Podporuje rozvoj mikro, malých
a středních podniků poskytováním školicích, informačních a
finančních služeb. Všechna opatření v oblasti podnikání mají
zaměstnavatelům pomáhat při jejich úsilí o rozvoj podniků,
vytváření nových pracovních míst, hledání nových odbytišť,
přizpůsobení se měnícím se hospodářským podmínkám a
propagaci společností v regionu i v zahraničí. V této oblasti KARR
realizuje vnitrostátní a mezinárodní projekty, mj. kooperativní
burzy, studijní pobytů a školení.

Vysoká škola Zittau/Görlitz (Hochschule Zittau/Görlitz - HSZG)
byla založena v roce 1992 místo Technické univerzity v Žitavě. V
současné době je na 6 fakultách a 7 výzkumných ústavech 3000
studentů, 120 profesorů a 345 zaměstnanců. V mezifakultní
spolupráci si škola vybudovala silné výzkumné zářízení v oborech
»energie a životní prostředí«, »procesy ekonomické a sociální
transformace«, »materiály - struktura - povrchy«. Škola je obsahově
a organizačně spojená s Fraunhoferovým institutem (IWU), zejména
s centrem zpracování plastů v Žitavě.

Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH (TGZ Bautzen)
je společnost nabízející umístění a pomoc při zakládání a řízení
hospodářské činnosti v inovativních odvětvích. Zároveň TGZ
realizuje projekty zaměřené na podporu přenosu technologií a
rozvoje hospodářské činnosti, zejména v oborech: strojírenství,
zpracování kovů, informační a komunikační technologie, elektronika
a energetické technologie. Kromě toho TGZ podporuje a koordinuje
spolupráci v rámci regionálních podnikových sítí.

VAŠI PARTNEŘI
V SASKU
Wirtschaftsförderung Sachsen
GmbH (WFS)
Andreas Lippert
Tel. +49 351 2138-211
andreas.lippert@wfs.saxony.de
www.standort-sachsen.de

Fraunhoferovo centrum plastů
Horní Lužice
Fraunhoferův institut pro obráběcí
stroje a tvářecí techniku IWU
Prof. Dr.-Ing. Sebastian Scholz
Tel. +49 3583 54086-4009
Sebastian.Scholz@iwu.fraunhofer.de
www.iwu.fraunhofer.de

Landkreis Bautzen
Jens Frühauf
Tel. +49 3591 5251-61200
wirtschaft@lra-bautzen.de
www.landkreis-bautzen.de

Technologie- und Gründerzentrum
Bautzen GmbH
Michael Paduch
Tel. +49 3591 380-2020
tgz@tgz-bautzen.de | www.tgz-bautzen.de

Landkreis Görlitz
Holger Freymann
Tel. +49 3581 663-3301
kreisentwicklung@kreis-gr.de
www.kreis-goerlitz.de
Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH
Sven Mimus
Tel. +49 3581 32901-0
info@wirtschaft-goerlitz.de
www.wirtschaft-goerlitz.de
Vysoká škola Zittau/Görlitz
Prof. Dr.-Ing. Sebastian Scholz
Tel. +49 3583 54086-4009
Sebastian.Scholz@hszg.de | www.hszg.de

Regionální kancelář vojvodství
Dolní Slezsko v Drážďanech
Forum am Carolaplatz
ul. Wilhelm-Buck-Straße 2
01097 Dresden
V POLSKU
Karkonoska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
Hubert Papaj
Tel. +48 75 75 27 500
biuro@karr.pl | www.karr.pl

Úřad maršálka vojvodství
Dolní Slezsko
Krzysztof Hodun
Tel. +48 71 776 92 35
khodun@umwd.pl | www.umwd.pl
Úřad maršálka
Lubušského vojvodství
Kancelář pro spolupráci se
zahraničím i evropskou
územní spolupráci
Sylwia Babijczuk
Tel. +48 68 45 65 389
sekretariat.bwz@lubuskie.pl
www.lubuskie.pl
Kancelář WFS v Polsku (Wroclaw)
Anna Sikorska
Tel. +48 71 372 46 31
wfs.sikorska@saxony.pl
V ČESKÉ REPUBLICE
Kancelář WFS v
České republice (Praha)
c/o AHK Tschechien
Lucie Paulíčková
Tel. +420 221 490 315
paulickova@dtihk.cz

POLSKO-NĚMECKO-ČESKÉ
FÓRUM SPOLUPRÁCE
Každý rok se nedaleko Jelení Hory koná fórum třístranné spolupráce pro podniky. Odborní řečníci zde
představují současné trendy a výzvy v ekonomice. Přihlášené podniky mají následně příležitost zúčastnit
se kooperační burzy a vést četné rozhovory s potenciálními kooperačními partnery.
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