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Plzeň hostila největší regionální setkání inovátorů
V	 DEPO2015	 se	 v	 září	 2018	 konal	 jednodenní	 festival	 Inovujeme	 Plzeň.	
Návštěvníky	 seznámil	 s	 technologiemi	 z	 oblasti	 umělé	 inteligence,	
představil	 řešení	pro	chytrá	města,	průmyslové	inovace	regionálních	firem	
a	 výzkum	 z	 univerzitního	 prostředí.	 Zároveň	 probíhala	 také	 konference	
Aliance	pro	bezpilotní	letecký	průmysl,	která	představila	novinky	ve	využití	
dronů	v	různých	odvětvích,	vyzdvihla	unikátní	projekty	a	přiblížila	i	aktuální	
legislativu	týkající	se	bezpilotního	létání.

Acknowledgements	/	Za	spolupráci	děkujeme

Published by / Vydává

Inovační maraton
Nejen	září	bylo	v	Plzni	ve	znamení	inovací.	Také	v	říjnu	se	uskutečnila	akce	
podobného	 zaměření,	 a	 sice	 první	 ročník	 Inovačního	 maratonu.	 Jedná	
se	 o	 specifickou	 formu	 nácviku	 inovačních	 technik	 a	 nový	 způsob	 hledání	
inovačních	 řešení	 podle	 reálných	 zadání	 od	 konkrétních	 podniků.	 Akce	
je	 založená	 na	 práci	 týmů	 složených	 zejména	 ze	 studentů	 či	 absolventů,	
kteří	po	dobu	24	hodin	nepřetržitě	hledají	nová	inovativní	řešení	za	pomoci	
odborníků,	kteří	jsou	po	celou	dobu	týmům	k	dispozici.	Cílem	akce	bylo	naučit	
mladé	lidi,	jak	přistupovat	k	práci	na	inovacích	a	zároveň	odhalit	podnikům	
nečekaná	 řešení	 od	 praxí	 nezatížených	 lidí.	 Inovační	 maraton	 se	 zřejmě	
v	Plzni	nekonal	naposledy.	Pokud	budou	mít	další	podniky	zájem	o	spolupráci	
při	řešení	inovačních	záměrů,	konzultanti	BIC	Plzeň	jsou	připraveni	koncept	
vysvětlit	a	prodiskutovat	přípravu	dalšího	kola.

Publikované	fotografie	jsou	majetkem	vydavatele	nebo	jsou	použity	se	souhlasem	autorů.
The	photographs	published	are	the	property	of	the	Publisher	or	are	used	with	permission	of	the	authors.
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GTW Bearings s.r.o. se stala Firmou roku 2018 Plzeňského kraje
Letošním	 vítězem	 soutěže	 Vodafone	 Firma	 roku	 Plzeňského	 kraje	 se	 stala	
společnost	GTW	Bearings	s.r.o.,	která	se	zabývá	výrobou	kluzných	kompozi-
cových	ložisek.	Firma	je	největším	tuzemským	a	předním	evropským	výrob-
cem	průmyslových	kluzných	ložisek	založených	na	cínové	kompozici	a	zabývá	
se	 také	 vývojem	 těchto	 produktů.	 Tuto	 společnost	 v	 minulosti	 podpořil	
i	Plzeňský	kraj.	Aktivně	ji	podporuje	zejména	Podnikatelské	a	inovační	cen-
trum	(BIC	Plzeň),	které	pomáhá	podniku	získávat	finanční	podporu	na	vývoj	
nových	produktů	i	na	investice	spojené	se	zaváděním	inovovaných	produktů	
na	trh.	

Podnikatelský inovační klub BoostUp
V	říjnu	2018	byl	na	Západočeské	univerzitě	v	Plzni	v	rámci	kick-off	eventu	
oficiálně	 spuštěn	 projekt	 BoostUp	 –	 Podnikatelský	 inovační	 klub	 ZČU.	
Hlavním	 obsahem	 projektu	 je	 podpora	 podnikání,	 zájmu	 o	 podnikání	
a	 vzdělávací	 činnost	 v	 oblasti	 osobního	 rozvoje	 a	 podnikatelských	 aktivit	
mezi	studenty	a	zaměstnanci	univerzity.	Smyslem	je	vytvoření	systému	pod-
pory	a	motivace	k	podnikání	v	rámci	vzdělávání	a	pre-inkubační	fáze	na	ZČU	
ve	 spolupráci	 s	 dalšími	 partnery	 jako	 např.	 BIC	 Plzeň,	 CzechInvest,	 BforB,	
DEPO2015	a	další.

Pilsen hosted largest regional meeting of innovators
The	one-day	Let’s	 Innovate	Pilsen	 festival	was	held	at	DEPO2015	 in	Sep-
tember	 2018.	 Visitors	 became	 acquainted	 with	 AI	 technology,	 smart	 city	
solutions,	industrial	innovations	for	companies	in	the	region,	and	academic	
research.	A	conference	of	the	Alliance	for	Unmanned	Aerial	Vehicles	was	
also	held,	presenting	the	latest	developments	in	the	use	of	drones	in	vari-
ous	sectors,	 showcasing	unique	projects	and	providing	 information	about	
current	legislation	regarding	unmanned	aerial	vehicles.

Innovation Marathon
September	 was	 not	 the	 only	 month	 when	 innovation	 was	 a	 hot	 topic	 in	
Pilsen.	October	brought	an	event	with	a	similar	 focus:	 the	first	annual	 In-
novation	Marathon,	a	special	 form	 for	 training	 innovative	 techniques	and	
new	 ways	 of	 looking	 for	 innovative	 solutions	 to	 real	 problems	 from	 real	
companies.	 In	 the	event,	students	and	graduates	come	together	 in	 teams	
and	 spend	 24	 hours	 straight	 seeking	 a	 new	 innovative	 solution	 with	 the	
help	of	specialists	who	are	available	to	the	teams	the	entire	time.	The	aim	
of	 the	event	 is	 to	 teach	 young	people	how	 to	approach	 innovation	while	
exposing	businesses	 to	unexpected	 solutions	 from	a	 fresh	perspective.	 It	
seems	Pilsen	has	not	hosted	its	last	Innovation	Marathon.	If	other	compa-
nies	would	be	interested	in	collaborating	to	investigate	innovation	projects,	
BIC	Plzeň	consultants	would	be	happy	to	explain	the	concept	and	discuss	
preparations	for	the	next	round	with	you.	

GTW Bearings s.r.o. declared 2018 Company of the Year for Pilsen region
This	year’s	winner	of	the	Vodafone	Company	of	the	Year	award	for	Pilsen	Re-
gion	went	to	GTW	Bearings	s.r.o.,	a	hydrodynamic	white	metal-lined	bearing	
manufacturer.	The	company	is	the	largest	domestic	and	a	leading	European	
manufacturer	and	developer	of	industrial	hydrodynamic	bearings	using	tin-
based	 alloys.	 GTW	 Bearings	 has	 received	 support	 from	 the	 Pilsen	 region	
and	it	is	currently	actively	supported	by	BIC	Plzeň	business	and	innovation	
centre,	which	 is	helping	 the	company	obtain	financial	 support	 to	develop	
new	products	and	to	make	investments	associated	with	launching	innova-
tive	products	on	the	market.

BoostUp Business Innovation Club
In	October	2018	 the	University	of	West	Bohemia	 in	Pilsen	held	a	kick-off	
event	for	the	official	launch	of	BoostUp	–	Business	Innovation	Club	at	ZČU.	
The	project	primarily	supports	entrepreneurship,	interest	in	doing	business,	
personal	development	and	business	activities	among	students	and	univer-
sity	staff,	with	the	aim	of	creating	a	business	support	and	motivation	system	
as	part	of	education	and	the	pre-incubator	phase	at	ZČU	in	conjunction	with	
other	partners,	such	as	BIC	Plzeň,	CzechInvest,	BforB,	DEPO2015	and	others.
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