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Wettbewerb für Flaggschiffprojekte des Gemeinsamen Zukunftskonzepts
Modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego

Konkurs na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości

TRAILS
Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału
Innowacyjności w Regionie Transgranicznym
Mobile Innovationslabore und -services zum Aufbau von
Innovationskapazität im sächsisch-polnischen Grenzraum

Kernbotschaft

Główne przesłanie

Spezifisches Ziel ist die Verknüpfung und
Erweiterung des gemeinsamen deutsch-polnischen
Bildungsangebotes. Allgemeines Ziel ist die
Ausbildung nachhaltiger Innovationskapazität im
sächsisch-polnischen Grenzraum durch die gezielte
Durchführung und Vernetzung von
Innovationsaktivitäten an Schulen und KMU.

Cel szczegółowy Programu: Wzmocnienie
powiązania i rozszerzenie wspólnej polskoniemieckiej oferty edu-kacyjnej. Cel ogólny projektu:
Rozwój długotrwałych zasobów innowacyjnych na
saksońsko-polskim obs-zarze przygranicznym przez
ukierunkowane prowadzenie i łączenie w sieć
aktywności dla rozwoju innowacji w szkołach i MŚP.

Kurzbeschreibung des Vorhabens

Krótki opis przedsięwzięcia

Hauptergebnis von TRAILS (Travelling Innovation
Labs and Services) ist die Durchführung von 100
Innovationsveranstaltungen an Schulen u. KMU mit
860 Teilnehmern über ca. 17 Monate in 32 Städten
u. Gemeinden im Programmgebiet. In diesen
„Innovationslaboren“ wird trainiert, wie neue
Produkt- u. Geschäftsideen gefunden und ihr
Potential für unternehmerische Umsetzung bewertet
werden kann. Es wird gezeigt, wie
erfolgversprechende Ideen umgesetzt werden
können. Für die „Innovationslabore“ werden bedarfsu. nutzergerechte Veranstaltungsformate u.
Bildungsangebote entwickelt (Start-up Weekends,
Kreativitätsworkshops), die auf die besonderen
Erfordernisse von Schulen und KMU in der Region
zugeschnitten sind. Zur Durchführung der
Veranstaltungen werden 3 mobile, transportable
Raummodule eingerichtet, die an jedem Standorte
jeweils ca. 5 Tage als temporäre Innovationslabore
mit Workshops für Schulen, für KMU sowie für deren
lokale u. grenzübergreifende Vernetzung betrieben
werden.

Głównym wynikiem projektu TRAILS jest
przeprowadzenie 100 spotkań innowacji w szkołach
i MŚP z 860 uczestnikami przez 17 mies. w 32
miastach i gminach na terenie objętym programem.
W "laboratoriach innowacji" będzie ćwiczone, w jaki
sposób można znajdować nowe pomysły na
produkty i działalność oraz ocenić ich potencjały
przedsiębiorczej realizacji.
Będzie pokazane, jak obiecujące pomysły mogą być
rozwijane i realizowane. W ramach „laboratoriów
innowacji” będą rozwinięte zgodne z potrzebami i
wymaganiami użytkowników formy spotkań oraz
oferty ksztalcenia (Start- up weekendy, warsztaty
kreatywności, konkursy innowacji), które są
dostosowane do warunków szkół i MŚP w regionie.
Do przeprowadzenia tych spotkań będą
zainstalowane 3 mobilne moduły pomieszczeń, które
w każdym miejscu będą użytkowane przez ok. 5 dni
jako tymczasowe laboratoria innowacji z
warsztatami dla szkół i MŚP w celu lokalnego i
transgranicznego łączenia w sieć.
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Links / Linki




https://trailsproject.eu/
https://tu-dresden.de/bu/architektur/wa/forschungsprojekte/trails
https://de.plsn.eu/-/neue-projekte-der-sachsisch-polnischen-zusammenarbeit-fur-5-07-mill-euro-bestatigt-basitzung-vom-11-12-2018 -> Detaillierte Zusammenstellung der durch den Begleitausschuss zur Förderung
bestätigten Projekte laut Beschluss vom 11.12.2018, S. 4 f. (TRAILS+)
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