NEJ Inovátor 5G
Je soutěž na podporu malých a středních inovativních podniků
v „5G městech“, kterými je Plzeň, Jeseník, Karlovy Vary, Bílina
a Ústí nad Labem.

O CO TU JDE?
Inovace jsou hnacím motorem hospodářského pokroku. Pro firmy
znamenají kontinuální růst, pro jejich zákazníky pak kvalitnější
a hodnotnější zboží a služby. Inovace jsou klíčem k vyšší
produktivitě a k uchování konkurenceschopnosti celé ekonomiky.
Cílem soutěže je najít firmu s nejlepším řízením inovací
s teoretickým dopadem do 5G sítí. Hodnocen je tedy proces,
jakým firmy k inovacím přistupují.
Na základě inovačního auditu, mají firmy možnost porovnat své
nápady v oblasti inovací a zároveň to, jak s nimi umí pracovat,
jak je převedou do praxe a zpeněží.

Pro koho je soutěž určena
Do soutěže se mohou přihlásit všechny malé a střední inovativní
společnosti se sídlem či významnými aktivitami na území regionu
měst zapojených do projektu „5G pro 5 měst“: Karlovy Vary,
Jeseník, Plzeň, Bílina, Ústí nad Labem. Obor podnikání
je libovolný, do soutěže ale nebudou zařazeny obchodní
společnosti, které pouze distribuují produkty.

Systém hodnocení soutěže
Na začátku soutěže proběhne nominace vhodných firem partnery
soutěže a současně bude podnikatelské veřejnosti dána možnost
donominovat svého favorita. Proces nominace bude probíhat
odděleně v každém ze zúčastněných pěti měst.
Porotou vybraným společnostem bude nabídnuto hodnocení tzv.
„inovačním auditem“, který následně určí pořadí a vítěze soutěže.
Ti nejlepší budou oceněni na slavnostním vyhlášení
za přítomnosti představitelů města a dalších významných hostů.

Přínos pro účastníky/ firmy
Firmy, které postoupí do užšího výběru, obdrží na základě
inovačního auditu individuální zpětnou vazbu o svých výsledcích v
řízení inovací. Analýza ukáže jejich srovnání s nejlepší praxí
v oblasti řízení inovací na evropské úrovni. Vítězná firma bude
moci používat titul „NEJ Inovátor roku 2020“ a bude jí poskytnuta
mediální podpora a propagace. Deset nejlepších společností
bude oceněno při závěrečném slavnostním vyhlášení soutěže.
Firmy budou mediálně podporované v průběhu soutěže,
a to nejen ve všech městech, ale také celostátními mediálními
kanály.
Firmy se dostanou do osobního kontaktu s představiteli měst
a ministerstev.

Harmonogram soutěže

ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE - ČERVEN 2021
KONEC REGISTRACE FIREM - ČERVEN 2021
HODNOCENÍ POROTOU - ČERVENEC 2021
INOVATIVNÍ AUDITY - ZÁŘÍ 2021
KONFERENCE PLZEŇ - ZÁŘÍ 2021
KONFERENCE KARLOVY VARY - ZÁŘÍ 2021
KONFERENCE ÚSTÍ NAD LABEM - ŘÍJEN 2021
KONFERENCE JESENÍK - ŘÍJEN 2021
KONFERENCE BÍLINA - LISTOPAD 2021
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ - LISTOPAD 2021

Konferenci můžete sledovat v den akce na stránce:
https://www.nejinovator5g.cz/aktuality/

Pod záštitou
Ministerstva průmyslu a obchodu
a Ministertva pro místní rozvoj

NOMINOVANÉ
FIRMY

Plzeň
Název firmy

EXON, s.r.o.
Web:

www.exon.cz

Společnost EXON je předním dodavatelem systémů pro
elektronickou správu dokumentů a komplexních služeb
digitalizace a zabezpečené archivace dat.
Zároveň se specializuje na dodávky profesionálních
digitalizačních pracovišť pro knihovny, muzea, archivy a jiné
instituce.
V poslední době se firma zaměřuje na vývoj moderního řešení
pro digitalizaci kulturního dědictví, vystavěného na nejnověj‐
ších poznatcích z oblasti umělé inteligence, strojového učení
a práce s velkými objemy dat s využitím neuronových sítí.

Plzeň
Název firmy

Matex PM s.r.o.
Web:

www.matexpm.com

Společnost MATEX PM nabízí služby spojené s laserovým
zpracováním kovových materiálů na nejvyšší technologické
úrovni.
Konkrétně se jedná o laserové kalení, navařování a sváření.
Společnost má strojní kapacity na provádění kompletních
renovací velmi rozměrných strojních dílů. Dále se specializuje
na služby v oblasti automatizace, tj. stavbu a servis robotických
systémů.

Plzeň
Název firmy

InnoConnext s.r.o.
Web:

www.innoconnect.net

InnoConnect je plzeňský softwarový startup, který vznikl
v prosinci 2016 jako spin‐off z evropského inovačního pro‐jektu
OpenTransportNet.
Zaměřujeme se na „location intelligence“, konkrétně na analýzu
velkých dat pomocí interaktivních webových map s rychlou
odezvou.
Pomáháme Plzni porozumět datům
Pro město Plzeň jsme vyvinuli dvě mapové aplikace pro analýzu
dat v oblasti dopravy:
Bezpečnost dopravy v Plzni (informace o dopravních
přestupcích
a dopravních nehodách v Plzni)
Mapa dopravy v Plzni (informace o počtu vozidel
detekovaných senzory na všech světelných křižovatkách
ve městě od roku 2017)
https://mapadopravy.plzen.eu

Plzeň
Název firmy

Veřejná informační
služba, spol. s.r.o.
Web:

www.visplzen.cz

Jsme skupina firem s tradicí již od roku 1991. Díky naší činnosti
jsme do školních jídelen přinesli informační technologie,
které denně pomáhají v práci tisícům lidí a výrazně
zjednodušují procesy ve stravovacích procesech.
Naše produkty používají provozy v ČR i SR. Aplikace pro
objednávání stravy Strava.cz se těší zájmu téměř půl milionu
strávníků a naše informační systémy pro stravovací provozy
používá více jak 4500 školních jídelen.

Plzeň
Název firmy

COMTES FHT, s.r.o.
Web:

www.comtesfht.cz

COMTES FHT, a. s. je soukromá výzkumná organizace, která
se zabývá aplikovaným výzkumem kovových materiálů,
vývojem metalurgických technologií a materiálovými
zkouškami a analýzami. Společnost vybudovala v Dobřanech
vývojové metalurgické centrum, jehož součástí je vakuová tavicí
pec, kovací lis, válcovací linka a dalšími prototypová zařízení.
Od roku 2019 COMTES FHT provozuje vědecko‐technický park,
kde jsou k dispozici výrobní i kancelářské prostory pro inovativní
firmy a startupy.
COMTES FHT spolupracuje jako vývojový partner a akreditovaná
materiálová laboratoř s mnoha velkými firmami.

Plzeň
Název firmy

Applycon s.r.o.
Web:

www.applycon.cz

Nositelná elektronika a inteligentní textilie
Společnost APPLYCON a její partneři disponují více než
pat- náctiletým know-how integrace elektroniky do textilií.
Úspěšné zvládnutí industrializace vyvinutých systémů a jejich
plného uplatnění v sériové výrobě je základem úspěchu
a profitu partnerů společnosti. Vlastní systém „pratelných“
textilních kabelových propojení a elektronických modulů
je zárukou trvalé funkčnosti a stability všech výrobků.
Samozřejmostí je pak kvalitní systémově řízený výrobní proces.
Nabízíme inteligentní řešení pro textilní průmysl od záměru
až po jeho realizaci v podobě řešení „na klíč“.
Konektorová technika a kabelová konfekce
Mezi specifické činnosti patří zastříkávání kabelů a konektorů
plasty, řešení odstínění konektorů a návrhy kabelových svazků
pro nové výrobky. Máme dlouhodobé znalosti a zkušenosti
s návrhy a montáží mikromechanických pružných kontaktů
(spring probes), používaných k testování čipů, desek plošných
spojů či jiných typů propojení.
Design a komplexní inženýring
Nabízíme komplexní služby od vlastního návrhu funkce
systému přes jeho design, prototypování až po realizaci sériové
výroby. Součástí nabízených služeb jsou rovněž funkční zkoušky
včetně požadovaných certifikací dle mezinárodních norem.

Plzeň
Název firmy

XR Institute s.r.o.
Web:

www.cie-group.cz

Společnost XR Institute s.r.o. vznikla za účelem pokrytí
poptávky průmyslových firem na praktické využití znalostí
odborníků z univerzit, praxe a renomovaných výzkumných
pracovišť. Pomáháme tím k dynamickému rozvoji a růstu nejen
našim klientům, ale i vysokoškolským studentům a dalším
mladým technickým talentům. Specializujeme se zejména
na oblast zvyšování efektivity a výkonosti systémů pomocí
nových technologií a inovativních přístupů.
Již od vzniku společnosti klademe hlavní důraz na výsledný
efekt a aplikovatelnost našich řešeníchv praxi.

PARTNEŘI
SOUTĚŽE

O2 Czech Republic a.s.
Web:

www.o2.cz

O2 je největším integrovaným poskytovatelem
telekomunikačních služeb na českém trhu. V současnosti
provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek,
což z něj činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně
konvergentních služeb v Evropě.
Zákazníkům mobilních služeb v Česku nabízí O2 nejmodernější
technologie HSPA+ a LTE. V průběhu let 2012 a 2013 O2 změnilo
od základu český telekomunikační trh, když například jako první
operátor v zemi umožnil vstup do své sítě virtuálním
operátorům a na jaře 2013 představil revoluční neomezené
tarify FREE.
O2 disponuje nejucelenější nabídkou hlasových a datových
služeb v České republice, přičemž mimořádnou pozornost
věnuje využití růstového potenciálu především v oblasti ICT.
Díky tomu, že má přístup k datovým centrům o celkové rozloze
7 300 metrů čtverečních patří k největším hráčům v oblasti
hostingových a cloudových služeb, stejně jako v oblasti
managed services. Jako jediná v ČR a střední Evropě získala
tato datová centra certifikaci úrovně TIER III.
Se svou službou O2 TV je operátor zároveň největším
provozovatelem internetového televizního vysílání v Česku.

Vodafone
Czech Republic a.s.
Web:

www.vodafone.cz

Vodafone je druhý největší mobilní operátor na světě. Působí
v 28 zemích pěti kontinentů. Vodafone získal britskou mobilní
licenci už v roce 1983 a v lednu 1985 se v jeho síti uskutečnil
první hovor.
V roce 1991 propojil první mezinárodní hovor – vznikl roaming
a v roce 1994 Vodafone jako první v Británii spustil krátké textové
zprávy SMS.
Na český trh vstoupil Vodafone 1. února 2006 akvizicí
nejmenšího tuzemského operátora Oskar Mobil.
Se zákazníky komunikuje Vodafone nejen prostřednictvím
standardních kanálů, ale také na Twitteru či Facebooku.
Soukromým osobám nabízí Vodafone hlasové služby a mobilní
datové služby. V roce 2010 společnost získala v soutěži
Křišťálová Lupa 2. místo v kategorii mobilní služby, a to za portál
Vodafone Live.

Vysoká škola
Jagiellońská v Toruni,
s.r.o.
Fakulta veřejnosprávních a ekonomických
studií v Uherském Hradišti

Web:

www.fves.eu

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uher‐ ském
Hradišti Vysoké školy Jagiellońské je profesně orientovaná
mezinárodní vysoká škola.
Nabízí akredito‐ vané studium bakalářského studia Správa,
magisterské‐ ho studia Správa a ekonomika, akreditované
programy Oceňování nemovitostí, Obchodník s realitami,
profesní a manažerská studia Master of Business Administration
(MBA) a další studijní programy.
Hlavním mottem Fakulty je individuální přístup ke studentům.

LITE z.s.
Web:

www.lite.cz

Jazyková škola LITE Praha vznikla v České republice v květnu
1997. Název LITE je složený z počátečních písmen anglických
slov: Life Improvement Through Education, což v překladu znamená: Zlepšování života pomocí vzdělávání.
Z jedné pražské školy jsme se postupně rozrostli na síť čítající 12
poboček jazykových škol v Čechách. Jazykové školy LITE fungují
všechny na stejných standardech a používají jednotné vyučovací
know-how, postavené na základě dlouholetých celosvětových
průzkumů v oblasti výuky jazyků.

MOSER, a.s.
Web:

www.moser.com/cs

Světoznámá značka křišťálu, pojmenovaná podle Ludvíka Mosera, který v březnu 1857 založil svou vlastní ryteckou dílnu a
obchod se sklem v centru Karlových Varů blízko Tržní Kolonády.
Za necelých dvacet čtyři let položil zá‐ klady unikátní sklárny,
kde sklářští mistři a rytci vytvářejí unikátní křišťálová díla dodnes.
Luxusní nápojové sady, ozdobné předměty a mistrovské rytiny
Moser jsou ob‐ líbeným sortimentem zahraničních i místních milovníků originálních křišťálových děl.
Doma, v České republice je Moser vnímán jako nejluxusnější
česká značka.

5G pro 5 měst
Cílem projektu je pilotní ověření připravenosti a podpora spolupráce všech zapojených aktérů při budování a rozvoji konceptu
Smart Cities prostřednictvím aplikací a technologií založených
na využití mobilních sítí 5. generace.
Během realizace těchto aktivit je mj. také vytvářen metodický
postup pro využívání sítí 5G pro potřeby chytrých řešení dle konceptu Smart Cities, který bude využitelný i pro další města ČR.
Časový harmonogram projektu počítá s implementací 5G zařízení přímo v pěti vybraných městech: Ústí nad Labem, Plzni, Jeseníku, Karlových Varech a Bílině.

Revoluce jménem 5G
5G změní úplně všechno – a půjde o mnohem dramatičtější
změny než ty, které si spojujeme s nástupem bezdrátových technologií. Standard 5G totiž nebude sloužit pouze pro připojení počítačů a mobilů k internetu. Využívat jej budou i chytré přístroje,
které se postupně zabydlují v tuzemských domácnostech.
>> Moderní technologie, která vám v budoucnu usnadní život,
přinese nové služby a zvýší kvalitu života ve vašem regionu.
Jedná se o moderní digitální síť umožňující ekonomický a sociální rozvoj města.
>> Poskytne vyšší a stabilnější rychlost přenosu dat, nízké odezvy v porovnání se 4G a propojení většího množství zařízení včetně internetu věcí.
>> Funguje na podobném principu jako přenos televize, avšak i v
jiných kmitočtových pásmech. Navíc bude rychlejší než stávající
mobilní technologie.
>> Pomůže firmám zvýšit efektivitu i produktivitu práce. Bude novou příležitostí a výzvou pro podniky.
>> Její uplatnění se rozšíří na oblasti průmyslu, dopravy, medicíny, zemědělství, životního prostředí, vzdělávání, virtuální a rozšířené reality i cestovního ruchu.

Technologiemi k
inteligentnímu městu
5G změní úplně všechno – a půjde o mnohem dramatičtější
změny než ty, které si spojujeme s nástupem bezdrátových technologií. Standard 5G totiž nebude sloužit pouze pro připojení počítačů a mobilů k internetu. Využívat jej budou i chytré přístroje,
které se postupně zabydlují v tuzemských domácnostech.
>> Využití 5G sítí otevře téměř neomezené příležitosti pro výzkum
a inovace a přinese zlepšení kvality života občanů ve městech.
>> Pilotní příklady ze světa ukazují, že tyto sítě pomáhají chránit
obyvatelstvo a včasným varováním snížit dopady přírodních katastrof.
>> Vyvinuté aplikace nad těmito sítěmi v oblastech jako je průmysl 4.0, doprava, turistický ruch, bezpečnost a životní prostředí úspěšně zavádějí v západní Evropě a výrazně tím pomáhají i
městům mimo velké aglomerace.
Více informací: https://mmr.cz/cs/microsites/5g/home

www.nejinovator5g.cz

