


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. 

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 prax
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.

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.

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.



Pod záštitou

ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE - ČERVEN 2021

KONEC REGISTRACE FIREM - ČERVEN 2021

HODNOCENÍ POROTOU - ČERVENEC 2021

INOVATIVNÍ AUDITY - ZÁŘÍ 2021

KONFERENCE PLZEŇ - ŘÍJEN 2021

KONFERENCE KARLOVY VARY - ŘÍJEN 2021

KONFERENCE ÚSTÍ NAD LABEM - ŘÍJEN 2021

KONFERENCE JESENÍK - LISTOPAD 2021

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ - PROSINEC 2021

Konferenci můžete sledovat v den akce na stránce: 



NOMINOVANÉ
FIRMY

Jeseník
Karlovy Vary
Bílina
Ústí nad Labem





.

Matex PM s.r.o.,



InnoConnect s.r.o.



.



COMTES FHT a.s.



.

patnác�letým

APPLYCON s.r.o.













NOMINOVANÉ
FIRMY

Plzeň

Karlovy Vary
Bílina
Ústí nad Labem



.

FENIX GROUP a.s.















NOMINOVANÉ
FIRMY

Plzeň
Jeseník

Bílina
Ústí nad Labem



GESPOL s.r.o.



.



.

REALISTIC, a.s.



16



.

AA COMPUTER, s.r.o.









.







NOMINOVANÉ
FIRMY

Plzeň
Jeseník
Karlovy Vary
Bílina















s.r.o.



LITE z.s.



MOSER, a.s. 









VYSOKÁ RYCHLOST

SPOLEHLIVOST A NÍZKÁ LATENCE




