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Není LIPO jako LIPO
Lipo, tradiční cukrový pamlsek, patří mezi
rodinné stříbro našeho kraje. Symbol
tohoto bonbónu se nalézá i ve znaku Libereckého podnikatelského inkubátoru, který
se v budoucnu nepochybně mezi toto
rodinné stříbro zařadí. Inovační centrum
Lipo.ink se soustředí především na začínající podnikatele, kterým pomáhá v rozvoji
jejich činnosti. Podporu zde naleznou i ti,
kteří při svém podnikání narazili na jakékoliv problémy. Inkubátor se nachází
v budově D sídla Libereckého kraje v ulici
U Jezu v Liberci. Objekt, nazývaný Déčko,
byl jedním z takzvaných regionálních
brownfieldů neboli budov, které nemají
využití, jsou zanedbány a bez
rekonstrukce s nimi nelze nijak
nakládat. Většinou jsou to
pozůstatky průmyslové
činnosti, které čekají
o nově založené či začínana obnovu původní funkce
jící společnosti, které mají
nebo nové využití. To se
inovativní nápad, užívají
Právě tolika firmám nebo
podařilo i v případě zmíněné
vyspělé technologie a mají
podnikatelům už pomohla
budovy D, která dříve sloužila
velký potenciál hospodářPodnikatelská ambulance
Lipo.ink
Výzkumnému ústavu texského růstu. Pomáhá
tilních strojů. Liberecký kraj ji
malým a středním podnikanechal v letech 2018 až 2020
telům, kteří se rozhodnout dát
za 362 miliónů korun zrekonstruovat.
své firmě nový směr. Nabízí proto
Část oprav byla hrazena z evropských
širokou paletu poradenských služeb na
dotací a vzniklo tak inovační centrum pro
profesionální úrovni. Poskytují je pracovníci
malé a střední podnikatele, které je jediné
inkubačního programu – takzvané Podnikasvého druhu v Libereckém kraji.
telské ambulance. Je určena začínajícím
Podnikatelský inkubátor podporuje vznik podnikatelům, i těm, kteří potřebují ujistit,
inovativních myšlenek a jejich vyústění
že se jejich byznys ubírá správnou cestou.
ve funkční obchodní modely. Pomáhá uskuNabízené služby mohou využít i autoři již
tečnit nové nápady firmám, které se chtějí
fungujících projektů, které by chtěli posuzabývat něčím, co ještě nikdo nevymyslel
nout či rozšířit. Poradenství je zcela zdarma.
a co je udržitelné – tedy smysluplné, efekJediné, co musí uchazeč udělat, je domluvit
tivní a kvalitní, s potenciálem do budoucna.
se na termínu schůzky na lipo.ink/cs/prograInkubátor rozvíjí existující start-upy, které
m/ambulance. (pokračování
chtějí rozšiřovat své podnikání. Jedná se
článku na Facebooku)
více na
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Obrazem
Nové prostory Libereckého podnikatelského inkubátoru, který sídlí v bývalé
budově VÚTS, jsou přizpůsobeny pro
podnikatele kapacitou i vybavením.
Věnovat se vám bude tým odborníků
pod vedením Philippa Rodena.

Spojení dvou inovativních firem
přináší díky inkubátoru výsledky
více na

Podstatou inkubátoru je pomoci podnikatelům uskutečnit jejich sny v podobě projektů,
které vymysleli. Inkubátor nabízí kromě
poradenských služeb také prostor pro
setkávání podnikatelů. Rozvíjení vzájemných
vztahů totiž vede ke smysluplné spolupráci.
Přesně to se povedlo firmám Nullspace
a STROY. Příběh začal, když se jejich zástupci
potkali na chodbě mezi kancelářemi inkubátoru a vymysleli projekt, který představí

reportáž. Nullspaces mění průmyslovou
výrobu prostřednictvím nové technologie –
počítačem asistované montáže. Kombinuje
využití optiky a pokročilých algoritmů
a podnikům pomáhá tím, že umí zasáhnout
do průběhu výroby, zachytit lidskou chybu
a předejít vzniku vadných kusů. STROY je
parta grafiků, kteří vytvářejí návrhy, rozhýbávají obrázky, tvoří 3D nástěnné malby
a videomappingy, které jsou čím dál
populárnější. Jejich umění bylo možné
v Liberci vidět například při oslavách výročí
založení Československé republiky, kdy
slavnostně osvítili budovu krajského úřadu.
Společný projekt obou firem nyní vzbuzuje
zájem médií a hledá své investory. Podle slov
ředitele inkubátoru Philippa Rodena je o něj
ze strany investorů velký zájem. Zdá se,
že se rodí další věc, která proslaví Liberecký
kraj a naplní tak poslání Libereckého
podnikatelského inkubátoru Lipo.ink.

Budoucnost kraje
je v inovativních
projektech
O podnikatelském inkubátoru Libereckého
kraje a jeho činnostech jsme si povídali
s ředitelem Lipo.ink Philippem Rodenem
a vedoucím odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů Krajského úřadu
Libereckého kraje Michaelem Ottou.

poslechněte si na

Kraj – elektronický magazín Libereckého kraje. Vychází 11× ročně. Vydává Liberecký kraj.

magazin.kraj-lbc.cz

Redakční radu tvoří nominovaní zástupci zastupitelských klubů Zastupitelstva LK a Krajského
úřadu LK, předsedkyní je Bc. Květa Šírová. Redakce: media@kraj-lbc.cz, tel: +420 485 226 111.
Číslo 03/2021 vyšlo 1. března 2021.

