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   PROJEKT: 

 

     TRANSGRANICZNA POLSKO-SŁOWACKA  

     SIEĆ INNOWACJI I NOWYCH TECHNOLOGII 

Partner Wiodący:  

Słowackie Centrum Produktywności  

Partnerzy Projektu:  
Uniwersytet Techniczny w Żylinie  

Środkowoeuropejski Instytut Technologiczny CEIT, n.o 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej  

Fundacja Centrum Nowych Technologii  

Temat 2.3: Projekty sieciowe 

 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: 282 758,54 € 

 
Opis projektu:  
 

Na Słowacji jak i w Polsce brakuje obecnie skoordynowanej 

transgranicznej instytucji/sieci wyraźnie zorientowanej 

na problemy wspólnych badań i rozwoju, technologicznego 

postępu i innowacji. Taka sieć musi być zdolna do integrowania 

ośrodków po obu stronach naszego regionu i do dalszego 

rozwoju bazy wiedzy instytucji stosujących nowoczesne 

rozwiązania. Uniwersytet w Żylinie, Akademia Techniczno-

Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Słowackie Centrum 

Produktywności współpracują ze sobą już od dłuższego czasu 

systematycznie rozwijając struktury, które umożliwiają 

wzajemną wymianę informacji, poszerzanie wiedzy, rozwój 

kapitału ludzkiego, jak również tworzenie wspólnych 

laboratoriów. Dzieje się to zwłaszcza w zakresie badań high-tech 

oraz rozwoju i badań wspomaganych technologiami 

informatycznymi takimi jak technologia cyfrowej fabryki, 

symulacja, wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja, itp. 

Realizacja zaawansowanych badań wymaga dużych inwestycji. 

Dlatego partnerzy projektu uważają, że należy koniecznie 

zewrzeć siły i stworzyć silną transgraniczną innowacyjną 

i technologiczną sieć dla wymiany wiedzy i doświadczeń. 

 

strona internetowa projektu: www.cit-net.eu 

 

Zdjęcia: Fundacja Centrum Nowych Technologii,  

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

 

Zdjęcia:  

http://www.cit-net.eu/


                                                                                

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou  

z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

  
Fotografie: Fundacja Centrum Nowych Technologii,  

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE  

POL’SKO – SLOVENSKÁ  REPUBLIKA  

2007-2013 
 

 

    

PROJEKT: 

 

CEZHRANIČNÁ POĽSKO-SLOVENSKÁ 

 INOVAČNÁ A TECHNOLOGICKÁ SIEŤ 

Vedúci partner:  

Slovenské centrum produktivity 

 

Projektový partneri:  

Žilinská univerzita,  

CEIT, n.o, 

Akademia Techniczno - Humanistyczna, 

Fundacja Centrum Nowych Technologii 

 

Oblast` podpory 2.3: Vytváranie sietí 

 

Hodnota dofinacovania z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja: 282 758,54 € 

 
Popis projektu:  

 

Na Slovensku ako aj v Poľsku momentálne chýba koordinovaná 

cezhraničná inštitúcia/sieť výraznejšie orientovaná na problémy 

spoločných výskumov a rozvoja, technologického pokroku 

a inovácií. Táto sieť musí mať schopnosť integrovať strediská 

na obidvoch stranách nášho regiónu pre ďalší rozvoj základov 

vedomostí inštitúcií,  ktoré využívajú novodobé riešenia. 

Univerzita v Žiline, Technickí a humanistická Akadémia 

Bielsku-Białej a Slovenské centrum produktivity spolupracujú 

zo sebou už dlhšie obdobie, systematický rozvíjajúc štruktúry, 

ktoré umožňujú vzájomnú výmenu informácií, rozširovanie 

vedomostí, rozvoj ľudských zásob a tiež tvorenie spoločných 

laboratórií. Koná sa to najmä v oblasti high-tech výskumov 

a výskumov podporovaných informatickými technológiami, 

ako technológia digitálneho závodu, simulácia, virtuálna realita, 

umelá inteligencia a pod.  Realizácia pokročilých výskumov 

si vyžaduje obrovské investície. Preto projektoví partneri 

sú presvedčení o tom, že je potrebné spojiť sily a utvoriť mocnú 

cezhraničnú inovačnú a technologickú sieť pre výmenu 

vedomostí a skúseností.  

Internetová stránka projektu: www.cit-net.eu 

 

 


