Česká inovace už zná nejlepší projekty roku 2013, vítěze vyhlásí na Festivalu
inovací
Praha, 28. února 2014 – Česká inovace zveřejnila 18 finálových projektů, ze kterých budou
na Festivalu inovací v pátek 14. 3. 2014 v Národní technické knihovně v Praze zvoleni vítězové
všech soutěžních kategorií. Celkem se do třetího ročníku soutěže přihlásilo rekordních
127 inovačních projektů z nejrůznějších sfér průmyslu, obchodu, vědy nebo státní správy.
Finalisty v pěti kategoriích vybírala více než stočlenná porota složená z odborníků z firemní sféry,
vládních institucí, aplikovaného výzkumu či akademických a vědeckých institucí.
V kategorii Inovační nápad určené jednotlivcům, studentům a studentským týmům bude o vítězství
bojovat designérský návrh sprchové hlavice, která se nasazuje na ruku, čímž uvolňuje prsty.
O ocenění v této kategorii se budou ucházet také dva vysoce odborné projekty – systém Mettinum
pro dlouhodobou archivaci vzorků DNA při běžné teplotě a inovace umožňující produkci
biodegradabilního plastu z odpadních surovin nepotravinového typu.
Začínající firmy a živnostníci spadají do kategorie Nadějná inovace, ve které se do finále probojoval
projekt Mixturam, díky němuž si zákazníci na webu mohou namíchat směs vitamínů a bylinek
na míru. Dalším finalistou této kategorie je unikátní beton propouštějící světlo pojmenovaný LiCrete.
Trojici nejlepších projektů této kategorie uzavírá topný systém zabudovaný ve venkovních stolcích
Galavito Thermotable.
Vozidlo pro postižené, telematická platforma i nanočistička vzduchu
V kategorii Inovační hvězda, ve které soutěží malé a střední firmy, uspělo speciální vozidlo
pro tělesně postižené osoby na vozíku ELBEE. O vítězství se utká s novou technologií pro bezdrátovou
komunikaci IQRF® a projektem s názvem Mobilní laserový gravírovací systém HCP20.
Velkým podnikům a korporacím je určena kategorie Inovativní firma, ze které porota do finále
vybrala online platformu pro zapojení klientů do inovačních procesů Allianz Client Board, inovaci
s názvem C-NAIL Patní hřeb, která nabízí nové řešení fixace zlomeniny patní kosti, a otevřenou
flexibilní telematickou platformu Openmatics.
O cenu v kategorii Inovace ve veřejné správě bude bojovat inovační přístup při správě Národního
parku Šumava a při práci s veřejností Nová tvář nebo Elektronické zpracování požadavků občanů
města Studénka. Mezi finalisty se dostal také projekt Nabíjení Plzeňské karty prostřednictvím
bankomatu.
Novinkou letošního ročníku je Speciální cena za společenskou prospěšnost inovace. Kandidáty
na toto ocenění porotci vybrali napříč všemi kategoriemi. O cenu se utká speciální vozidlo pro tělesně
postižené osoby na vozíku ELBEE, multifunkční antibakteriální nátěry se silným fotokatalytickým
efektem s názvem Nanočistička vzduchu a nová technologie výroby biouhlu z bioodpadů využitím
odpadního tepla.
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Absolutního vítěze zvolí sami účastníci Festivalu
Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni v průběhu Festivalu Česká inovace, který se bude konat
v pátek 14. 3. 2014 v pražské Národní technické knihovně. Celkového vítěze napříč všemi kategoriemi
zvolí sami účastníci tohoto největšího setkání inovátorů v Česku.
Cílem soutěže i Festivalu je pomoci zajímavým nápadům uplatnit se na trhu, vzájemně jejich autory
propojit a spoluvytvářet tak inovativní prostředí v Česku.
Českou inovaci podporuje mnoho významných firem a institucí, které jsou inovátorům připraveni
předat své zkušenosti. Patří mezi ně 3M Česko, Era (Obchodní značka Československé obchodní
banky, a.s.), O2, PwC Česká republika, Raiffeisenbank, Zátiší Group, Allianz, Havas Worldwide Prague
a řada dalších partnerů.
Novináři se na Festival mohou registrovat zde (vyberte prosím možnost „Akreditovaný novinář“).
Více informací o programu Festivalu Česká inovace 2014 naleznete na http://www.festival-cin.cz
Kontakt pro média:
Roman Šiser
Ředitel České inovace, o.p.s.
roman.siser@ceskainovace.cz
Tel. 602 559 648
Radka Římanová
Radka.rimanova@ceskainovace.cz
Tel. 603 588 190

Naši myšlenku podporují:
Generální partneři

Hlavní partneři
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Příloha TZ: Přehled všech finalistů

Inovační nápad

Nadějná inovace

Inovační hvězda

Inovativní firma

Inovace ve veřejné
správě

METTINUM - systém pro dlouhodobou archivaci vzorků DNA společně s
datovými nosiči obsahujícími informace o uloženém vzorku
Biotechnologická produkce biodegradabilního plastu na bázi
polyhydroxyalkanoátů (PHA) s využitím odpadních substrátů

Mettinum, s.r.o.
VUT v Brně, Centrum materiálového
výzkumu

Designérský návrh sprchové hlavice

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Mixturam - Vitamíny na míru

Innovative Pharmaceuticals, s.r.o.

LiCrete - beton přenášející světlo

LiCrete, s.r.o.

GALAVITO THERMOTABLE

GALAVITO, s.r.o.

ELBEE – Speciální vozidlo pro tělesně postižené osoby na vozíku

ZLKL, s.r.o.

Mobilní laserový gravírovací systém HCP20

MEPAC CZ, s.r.o.

IQRF® - kompletní technologie pro bezdrátovou komunikaci

MICRORISC, s.r.o.

C-NAIL Patní hřeb

Medin, a.s.

Openmatics – Otevřená telematická platforma

Openmatics, s.r.o.

Allianz Client board

Allianz pojišťovna, a.s.
Plzeňské městské dopravní podniky,
a.s.

Nabíjení Plzeňské karty prostřednictvím bankomatu
Elektronické zpracování požadavků občanů - evidence v databázi akcí
Nová tvář - Inovace v přístupu k veřejnosti při správě moderního národního
parku

Speciální cena za
Nanočistička vzduchu
společenskou
Využití odpadního tepla k výrobě biouhlu z biologických odpadů
prospěšnost inovace
ELBEE – Speciální vozidlo pro tělesně postižené osoby na vozíku

město Studénka
Správa NP a CHKO Šumava
Nano4people, s.r.o. a Advanced
Materials JTJ, s.r.o.
Biouhel.cz, s.r.o.
ZLKL, s.r.o
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