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DigiNetPolSax – Digitalizacja na rzecz wspólnego obszaru gospodarczego 
 

Partnerzy: 
Partner Wiodący:  Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki - WFS 
Partnerzy Projektu: Karkonoska Agencja Rozwoju Gospodarczego – KARR S.A. 

  Szkoła Wyższa Zittau/Görlitz we współpracy z Centrum Tworzyw Sztucznych 
Fraunhofera - HSZG i Fraunhofer IWU 

  Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii w Bautzen - TGZ 
 
Budżet projektu: 594.520,07 EUR (497.187,14 EUR z funduszu EFRR) 
 
Cel projektu: 
Wzmocnienie konkurencyjności skasońsko-polskiego pogranicza dzięki intensyfikacji powiązań 
gospodarczych 
 
Opis projektu: 
Projekt nawiązuje do wyzwań i niedoborów istniejących w polsko-saksońskim obszarze wsparcia w 
związku z przemianami zachodzącymi w ramach czwartej rewolucji przemysłowej i podejmuje 
wyzwania wynikające z digitalizacji wykorzystując je jako potencjał do budowy powiązań 
gospodarczych na obszarze wsparcia. Jednym z celów projektu jest implementacja cyfrowego atlasu 
kompetencji oferującego informacje gospodarcze dotyczące polsko-saksońskiego pogranicza oraz 
cyfrowego B2B-Matchmaking-Tool, który umożliwi organizację transgranicznych giełd kooperacyjnych. 
Ponadto zorganizowane zostaną 4 konferencje informacyjno-kooperacyjne koncentrujące się na 
tematyce digitalizacji w przedsiębiorstwach, możliwościach kooperacyjnych oraz wyzwaniach 
związanych z wdrażaniem przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na pograniczu polsko-
saksońkim. 
 
Przebieg projektu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obszar realizacji projektu: 
- Obszar realizacji: 
Projekt zostanie zrealizowany w obszarze wsparcia Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020, 
m.in. w Saksonii w powiatach Görlitz i Bautzen oraz w Polsce w podregionie jeleniogórskim i powiecie żarskim.  
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Zadanie nr 1  
 

Rozwój wspólnych cyfrowych instrumentów – 
atlasu kompetencji oraz systemu kojarzenia 

firm 

Wynik:  
- cyfrowy atlas kompetencji,  
- cyfrowy B2B-Matchmaking-Tool, 
- broszura informacyjna w języku 

niemieckim, polskim, czeskim i angielskim 

Zadanie nr 2 
 

Konferencje informacyjno-kooperacyjne 
 

Wynik: 
- 4 konferencje kooperacyjno-promocyjne 
- ok. 500 uczestników z Niemiec, Polski i 

Czech 
 
 
 
 



  
strona 2/2 

2 
 

Profil partnerów: 
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) jest spółką w pełni podległą rządowi Wolnego Państwa Saksonii, 
której działania koncentrują się w następujących obszarach, tj. promowania obszarów inwestycyjnych w Saksonii i 
kompleksowego doradztwa inwestycyjnego, wspierania saksońskich przedsiębiorców przez organizację misji 
gospodarczych, zorganizowanego udziału w targach międzynarodowych i sympozjach oraz innych działaniach 
proeksportowych. Ponadto wspiera saksońskie MŚP we wdrażaniu procesów innowacyjnych i transferze 
technologii  
 
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR SA) jest instytucją powołaną do działania w zakresie 
wspierania regionu jeleniogórskiego i jego potencjału gospodarczego. Wspiera rozwój mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzez świadczenie usług szkoleniowych, informacyjnych i finansowych. Wszystkie działania 
podejmowane na rzecz przedsiębiorczości mają wspomagać pracodawców w ich dążeniu do rozwoju firm, 
tworzenia nowych miejsc pracy, znajdowania nowych rynków zbytu, dostosowania się do zmieniających się 
warunków gospodarczych, a także w promocji firm w regionie i za granicą. W tym zakresie KARR realizuje 
projekty krajowe i międzynarodowe, m.in. giełdy kooperacyjne, wizyty studyjne i szkolenia. 
 
Szkoła Wyższa Zittau/Görlitz (Hochschule Zittau/Görlitz - HSZG) powstała w 1992 r. W miejsce Wyższej 
Szkoły Technicznej w Zittau. Obecnie na 6 wydziałach i 7 instytutach badawczych imatrykulowanych jest 3.000 
studentów oraz zatrudnionych 120 profesorów i345 pracowników. We współpracy międzywydziałowej szkoła 
rozwinęła silne zaplecze badawcze w dziedzinach „energetyka i środowisko”, „prcesy tansformacji gospodarczej i 
społecznej”, „materiały – struktura – powierzchnie”. Szkoła jest powiązana merytorycznie i organizacyjnie z 
Instytutem Fraunhofera (IWU), w szczególności z Centrum Tworzyw Sztucznych w Zittau.  
 
Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH (TGZ Bautzen) jest spółką oferującą lokalizację oraz 
pomoc w podejmowaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej w branżach innowacyjnych. Jednocześnie 
TGZ realizuje projekty mające na celu wsparcie transferu technologii oraz rozwoju działaności gospodarczej, 
przede wszystkim w branżach: budowa maszyn, obróbka metalu, technologii informacyjnych  i komunikacyjnych, 
elektronicznej i technologii energetycznych. Ponadto TGZ wspiera i koordynuje współpracę w ramach 
regionalnych sieci przedsiębiorstw. 
 
Planowane wydarzenia: 
 

 
 
23.05.2019 

09.-10.10.2019 Bautzen  9. Wschodnioskasońskie Dni Branży Maszynowej 
„Dygitalizacja i nowoczesne technologie wytwarzania“ 

 

- giełda kooperacyjna 
- wystawa towarzysząca 
- wizyty w firmach 

27.11.2019 Karpacz 26. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm 
- program specjalistyczny 
- giełda kooperacyjna 
- wystawa towarzysząca 

04/2020 Zittau Forum Niemiecko-Polsko-Czeskie – Przemysł 4.0  
- program specjalistyczny 
- warsztaty 
- wystawa towarzysząca 

11/2020 
powiat 
jeleniog
órski 

27. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm  
- program specjalistyczny 
- giełda kooperacyjna 
- wystawa towarzysząca 


