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Digitalizovat?
Připravenost firmy ze širšího pohledu

/instituce



Připravenost?

ZASE TA DATA PROSTĚ CHCI POMOC? REZISTENCE NE/JSOU.

TO SLÝCHÁME ČASTO...
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“Podporujeme vznik a rozvoj inovativních firem v Libereckém kraji.”

Inkubátor a Inovační centrum
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Jak jsme to dělali bez prostorů

,,Podporujeme vznik a rozvoj inovativních firem v Libereckém kraji.”

LIPO+ Poradenství LIPO.INK

130+
Expertů

● Business development
● Organizační rozvoj
● Finance
● Partnerství
● Digitalizace



PLATINN

Chci inovovat?
Program pro 

zaběhnuté malé a 
střední firmy

PLNOTUČNÉ LIPO

Chci růst?
Program pro rozvoj a 

zisk investice do 
Vašeho podnikání.

POSILOVNA

Chci rozvíjet?
Program pro rozvoj 

Vašeho záměru, týmu 
a produktu!

Poradenství Lipo.ink

AMBULANCE

Chci poradit?
Bezplatná konzultace 

pro začínající i zkušenější 
podnikatele.

Inkubační programy pro start-up/spin-off
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PLATINN

Chci inovovat?
Program pro 

zaběhnuté malé a 
střední firmy

DIGITÁLNÍ AUDIT
pro firmy 

1.
KÁVA

2.
ANALÝZA

3.
EXPERT

4.
ZMĚNOVÝ 

POŽADAVEK

8 HODIN AUDIT / 32 HODIN KONZULTACE

Podobný typ podpory nabízí většina partnerů 
zapojených do programu PlatInn v ČR

● Byznys development
● Organizace (digitalizace)
● Finance
● Partnerství



Co tam je pro Vás?

Instituce Firma Partneři

1. Podpora při identifikaci
2. Technologický scouting
3. Propojení a osvěta (Lipo+)
4. “Ambulance”
5. Mentoring
6. Co-work

1. Program PlatInn
2. Lipo+ 
3. Ambulance
4. Inkubace Spin-offs
5. Co-work
6. Inovační management

1. Být expertem Lipo.ink
2. Spolupráce na akcích
3. Lipo+

Sečteno podtrženo:
#Lipo+ #Řešení #Káva

ant@lipo.ink 
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Struktura

100% Vlastník 1 z 4 Sekcí

Prostory a vyrovnávací platba CZK 7.5/10 milion



“Virtuální inkubátor”
255m2 - 3+1+2

Podnikatelský inkubátor
4000m2 - 5+3+3

Do 11/2020 Od  11/2020



Take away MENU
● Začít se má od píky - vím, co chci a co to má přinést
● Bez “správné” komunikace se proces zduplikuje
● Inovační centra jsou podpůrným partnerem pro Vás
● Každá informace má svoji hodnotu - sbírat a rozumět
● Když plavete v rybníku, nevidíte, co je před vámi pod 

hladinou - otevřete se externí spolupráci
● Na vše existuje řešení, jak ale vybrat to správné?
● Nemá smysl stavět viadukt tam, kde není kultura 

ochotná ho akceptovat.
● Blockchain / cybersecurity / Open data

I tady jsou firmy, které dokáží divy...



?



Portfolio klientů
Podporujeme vznik a rozvoj inovativních firem v Libereckém kraji.



“Vytvořili jsme technologii Computer Aided Assembly,
kterou pomáháme manuálnímu procesu montáže, a tím 
předcházíme vadám ve výrobě. Vedoucím pracovníkům 
poskytujeme účinný nástroj, se kterým získávají přehled 

o procesu manuální montáže. Výsledkem je úspora 
nákladů a snížení rizik ve výrobě.”

#Automatizace #AI #Smíšená realita #Manuální montáž

A

B

Další kroky:

Null spaces, s.r.o.

CEO: Jiří Kula
Email: jiri.kula@nullspaces.com
Web: https://nullspaces.com/

Vhodné k investici

CAA
Smíšená realita pro řízení manuální montáže

Zajímavost: Firma vyvíjí i tzv. Holodeck, kdy díky smíšené realitě dokáže 
spolupracovat s několika týmy najednou, jako by byly vedle vás.



“ Hardwario se zabývá IoT v průmyslových aplikacích. 
Svým HW dokáže měřit a sledovat značné množství 

fyzikálních veličin pomocí nízkoenergetického 
zařízení, které lze implementovat velice rychle i do 

prostor, kde není možné pokrytí běžnou sítí.“

#Automatizace #IoT #Partner #Satelity #Rychlost

A

B

Další kroky:

Hardwario, s.r.o.

CEO: Alan Fabík
Email:alan.fabik@hardwario.com
Web:https://www.hardwario.com/c
s

Chester
Nízkoenergetická IoT stavebnice

Zajímavost: Firma Hardwario pomocí svého zařízení ochraňuje i slony v 
Africe proti pytláctví s využitím satelitů.



“ Firma Statotest chrání životy i majetek před 
ohrožením při pádu mostu, budovy či propadnutí 

střechy. Je schopná 24/7 monitorovat pohyb díky 
svému světově unikátnímu čidlu a dát uživateli 
informace, pakliže dojde k nezvyklému výkyvu. “

#Stavby #Mosty #Ochrana a bezpečí #Normy a limity

A

B

Další kroky:

Statotest, s.r.o.

CEO: Petr Klokočník
Email: klokocnik@statotest.cz
Web: https://statotest.cz/

Čidla pro hlídání staveb

Zajímavost: O firmu Statotest začíná být enormní zájem i v zahraničí. 
Objevil se v řadě tuzemských i celosvětových médií a vyhrál Microsoft 
Award.



“ AITEA je modulární systém, který z jednoho místa 
umožní řídit všechny datové toky. Data ze systémů 

ukládá, nastavuje reporting, alarmy a přenosy dat do 
dalších systémů. Nasbíraná data dokáže vizualizovat, 

analyzovat a zpracovat. Vyhodnocená data pak dokáže 
vrátit zpět do strojů. Díky implementaci AI/ML nad 

nasbíranými daty lze snadno upravovat parametrizaci 
strojů. “

#Automatizace #Industry 4.0 #Robotizace

A

B

Další kroky:

Cermitech, s.r.o.

CEO: Michal Čermák
Email:michalcermak@cermitech.com

AITEA
Předpoklad pro Industry 4.0

Produkt ve vývoji

Zajímavost: Firma Cermitech je záchranářem pro Vaše roboty. Pokud 
potřebujete odbornou pomoc, není lepšího lékaře.



“ Pointee dokáže s využitím pokročilé AI a procesního 
data miningu identifikovat úzká hrdla a neefektivnosti 
u RPA, a navrhovat jejich nápravu, čímž výrazně ušetří 
na robohodinách. Obrovskou výhodou je neinvazivnost 

řešení s jasnou ROI pro zákazníka. “

#AI #Datamining #Procesy #RPA

A

B

Další kroky:

Pointee, s.r.o.

CEO: Jan Strnad
Email: jan.strnad@pointee.com
Web: https://pointee.com

RPA Pointee
Automatické optimalizace RPA

Zajímavost: Firma Pointee má ambice a chce dobýt celosvětový trh. 
Rozhodně na to má. Být u nich na začátku může mít obrovský přínos pro 
všechny.


