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Úvodní slovo
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsem moc rád, že jsme Vás mohli přivítat na prvním Ynovate Festivalu. Jak jsme avizovali už od
začátku akce, naší snahou i motivací, proč tento Festival organizovat, bylo naplnit naši
neformální síť dalším obsahem a umožnit celému inovačnímu ekosystému vstoupit do hlubší
interakce se všemi členy Ynovate sítě.

Každý z nás, kteří jsme se Festivalu zúčastnili, nebo se plánovali zúčastnit, se nějakým způsobem
podílíme na tom, kam Česká republika v oblasti technologií a inovací míří. Ať už sami máme
StartUp, nebo se snažíme vytvořit podhoubí pro jejich rozvoj, nebo poskytujeme služby, které
pomáhají sociálním i technologickým inovacím na svět, máme tu sílu a možnost ovlivnit, kým se
stane Česká republika v budoucích letech a jaká bude kvalita života každého z nás, a to v
obrovské konkurenci jiných zemí.

Chceme, aby se do České republiky jezdili inspirovat zástupci jiných zemí stejně jako my v
současné době do Estonska, Izraele, Švýcarska. Chceme, aby za 10 let byla Česká republika
známá jako "Land of Innovation" a měla své pevné místo mezi "velkými malými" zeměmi světa.

A právě síť Ynovate, právě Vy, jste těmi, kdo mohou začít už teď pracovat na tom, aby tomu tak
bylo. Děkuji jménem celého týmu za Vaše podněty, inspiraci, konkrétní kroky a nová partnerství,
která v rámci Festivalu vznikly a vzniknou. Děkuji Vám všem, kteří jste nečekali na to, až něco
dostanete, ale aktivně jste si pro to šli a dávali. Děkuji Vám všem, kteří jste umožnili první krok k
tomu, abychom si za 10 let mohli sednout a říct světu, že jsme tady - lídři, osobnosti, pozitivní
hybatelé dlouhodobě udržitelného podnikání s vyšší přidanou hodnotou. Jsme tady. A to je první
krok k tomu, abychom pracovali na tom, abychom byli dál. 

Ředitel Lipo.ink

Philipp Roden
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Management Summary
Síť Ynovate je v tuto chvíli osm profesionálních inovačních center zřizovaných kraji, městy a
univerzitami. Nacházením synergií, přímou spoluprací s podnikateli i sdílením kontaktů
podporuje vznik a rozvoj inovativního, ambiciózního a udržitelného podnikání.

Když se na jednom místě sejdou lidé z inovativních firem, StartUpů, univerzit, korporací,
neziskovek, inovačních center a agentur, je o zábavu postaráno. Jak to ale vypadalo z pohledu
čísel?

Poměr mužů a žen

Žen

NPS festivalu z 62 hodnocení

72

Poměr účastníků dle typu v %

Celkový počet účastníků
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Kontaktní list
A-F

Dostupné pouze pro účastníky
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Kontaktní list
F-H

Dostupné pouze pro účastníky
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Kontaktní list
H-K

Dostupné pouze pro účastníky
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Kontaktní list
Ka-Ku

Dostupné pouze pro účastníky
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Kontaktní list
Ku-Mi

Dostupné pouze pro účastníky
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Kontaktní list
Mo-P

Dostupné pouze pro účastníky
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Kontaktní list
S-Š

Dostupné pouze pro účastníky
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Kontaktní list
P-R

Dostupné pouze pro účastníky
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Kontaktní list
Š-U

Dostupné pouze pro účastníky
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Kontaktní list
U-Z

Dostupné pouze pro účastníky
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Workshopy

Kam kráčíš Česko
Hydepark na téma vize a směřování ČR v dalších letech.

Data naplno
Tak trochu prodejní workshop dle zpětné vazby. Přesto 
s několika tipy na využití nástrojů pro dataanalýzu.

Růstové investice
Workshop zaměřený na trvale udržitelné financování
firem skrze vstup na burzu.

Brand jako kapitál
Workshop zaměřený na budování značky v kontextu
valuace a zvýraznění hodnoty firmy.

Hipsterizace
Série workshopů zaměřených na duševní zdraví, které je
neprávem opomíjeným faktorem úspěšné firmy.

Bude doplněno

Bude doplněno

https://docs.google.com/presentation/d/1cRbK-8xNRuDQFDgHxZGN87KEFqdhYp9b/edit?usp=sharing&ouid=106457753903847837114&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Lmj3voC9yH9HPMNmY8XLisYMuLJYKFS5/view?usp=sharing
https://www.nordbeans.cz/
https://www.facebook.com/anicka.mrazkova.1
https://nevzdelanci.com/
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StartUp Challenge

Vítěz Ynovate StartUp Challenge 2022

https://fb.watch/dkXNiAmPDf/
https://drive.google.com/file/d/13v2M81aaKeHBROhsMt09qGLY23TsKIBC/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1C32Ul5vFdWmK2y4HiTUroH021Ciy16JB/edit?usp=sharing&ouid=106457753903847837114&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1695PLzDNH-3UygHMHXryZDTjaUdSzRh-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/108UFX87deDrce9Z6Sx3JMfM7JH-ilhgY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mi0GPeuYJK9ZWjfNjWg0ucLImnz83bvd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_CWPcqrAS281E7r52jNIeS8sAeGRwOCl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-mi_ugK2TrxCm1jNOd8wsyoewRDgD10V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n65Ju0lZvAFtQTkZ7yo_5jmnqI2ZH-s6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19sdQvXX3GZipC4ib-_qvQjxuaqlRUqIm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qfMi3qw4g-ktO64YR21Hjg7LCLhq2L9i/view?usp=sharing
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Divoká karta na Startup World Cup míří do Ústí nad Labem.
V Liberci o ni zabojovali inovátoři z celé republiky
Liberec, 26. května 2022

Ústecký startup GoodAccess získal divokou kartu do národního finále soutěže startupů
Startup World Cup. Vybojoval si ji na prvním ročníku Ynovate festivalu. Ten v Liberci i za
účasti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty uspořádala 26. května stejnojmenná
platforma, která sdružuje osm inovačních center z celé republiky. Každé z nich mělo
možnost nominovat do soutěže své zástupce.

„Vítězná firma oslovila porotu svým produktem, který který má ambici stát se druhým
Avastem. Mají už dobře našlápnuto a porota v nich vidí globální potenciál,” říká Jindřich
Weiss, který má koordinaci sítě Ynovate na starosti. Soutěž ale byla jen jednou součástí
celé akce, které se zúčastnilo téměř 250 lidí. „Nejdůležitější pro nás je, že se nám podařilo
na jedno místo pozvat inovační centra, jejich klienty i zástupce veřejné správy, třeba z
agentury CzechTrade a nasdílet si pohledy na budoucnost podpory inovací v ČR,” doplňuje
Weiss.

S tím souhlasí i Antonín Ferdan z Lipo.ink, libereckého inkubátoru, který první ročník akce
připravil: „Regionální inovační centra mají precizně zmapovaný svůj kraj. Ví, v čem jsou
dobří, kde je potenciál i v čem je tlačí bota – a je to kraj od kraje různé. A právě sdílení
různých zkušeností je jedinou cestou k funkční národní strategii.” I proto připravil Lipo.ink v
rámci festivalu několik workshopů na strategická témata od udržitelnosti, přes digitalizaci až
k financování podpory inovací. Z nápadů vznikla ještě na místě unikátní 26stránková
brožura. “Pro účastníky byla k dispozici už na místě a volně ke stažení bude včetně fotek už
dnes na stránkách www.lipo.ink. Není to oficiální dokument, je to pracovní materiál, který
vznikl živelně z hlav našich účastníků. Jeho hodnota je ale neocenitelná, protože návrhy a
myšlenky vycházejí ze zkušeností lidí z praxe,” je přesvědčen Ferdan.

Spokojenost neskrýval ani hejtman Libereckého kraje, Martin Půta, který se ujal přivítání
hostů: „V Libereckém kraji máme několik skvělých příkladů úspěšných startupů. Navíc je tu
obrovský potenciál pro znalostní ekonomiku třeba ve špičkových nanotechnologiích, které
vyvíjí na Technické univerzitě v Liberci. Jsem proto opravdu rád, že se první ročník Ynovate
festivalu uskutečnil právě u nás v Liberci.”

Prostřednictvím sítě Ynovate podporují inovační agentury veřejnou správu v efektivním
nastavení podpory českých startupů a rozvoje inovací. Nově se například stávají i
regionálními kontaktními místy pro agenturu CzechTrade. Startupy tak budou mít jednodušší
přístup ke službám národní agentury, která jim může zprostředkovat kontakty na zahraniční
partnery.



46


