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Osvědčená praxe 4 
 

Název osvědčené praxe Posílení inovační schopnosti prostřednictvím veřejných zakázek 

 
1. Autor, organizace a kontaktní informace 

 

Name Aufbauwerk Region Leipzig GmbH 

Email projekt@aufbauwerk-leipzig.com 

Telephone +49 341 140779-0 

Country Germany 

Region Saxony 

City Leipzig 

 

Místo: 

Country Germany 

Region Saxony 

City Leipzig 

Hlavní odpovědná instituce Ostatní / Veřejná knihovna v Lipsku 

 

 

2. Podrobný popis  

Krátký souhrn praxe Využití veřejných zakázek k posílení inovační schopnosti dotčených společností 

Podrobná informace o praxi 

 

Jako agentura pro rozšířenou realitu vyvíjí společnost "Sensape" řešení pro moderní 
prezentace. Společnost například nabízí k pronájmu interaktivní obrazovky, které 
podporují konzultace se zákazníky. Kvůli koronavirové krizi a následnému zavírání 
podniků a rušení veletrhů přišla společnost o hlavní zdroj příjmů. 

S podporou vládních fondů ze zakázky udělené Lipskou veřejnou knihovnou byla 
společnost schopna dále rozvíjet svůj inovativní systém rozpoznávání obličejů. Pro tuto 
zakázku společnost vyvinula interaktivní obrazovky, které veřejná knihovna používala k 
rozpoznání správného nošení pokrývek úst a nosu a ke kontrole zákaznického provozu 
(semafor). 

Na jedné straně to přineslo řešení nových problémů institucí a společností s 
návštěvností zákazníků, které poprvé vznikly v důsledku koronavirové krize. Na druhou 
stranu bylo možné podpořit inovační kapacitu firmy, která byla těžce zasažena krizí. To 
také posílilo odolnost společnosti vůči krizi. 

Implementace je z velké části přímočará. Veřejné instituce využívají své rozpočty k 
podpoře inovativních technologií a nejen k digitalizaci vlastních pracovních procesů, ale 
také k rozvoji odolnosti vůči krizím. 

Potřebné zdroje 
Žádné další finanční prostředky nejsou potřeba, protože veřejné instituce získávají 
služby a technologie pro své vlastní potřeby. 

Časový rozvrh (start/end date) Květen 2020 – dosud probíhá 

Doložení úspěšnosti (dosažené 
výsledky) 

Dotčená společnost se mohla nadále podílet na trhu a také se mohla vyhnout insolvenci 
tím, že si mohla vybudovat další oporu. Společnosti se dlouhodobě dařilo získávat další 
zakázky od soukromých společností, které přesvědčil pozitivní příklad použití tohoto 
systému. Dále byla usnadněna a zkvalitněna práce veřejné instituce a přispělo se k 
digitalizaci instituce. 

Zjištěné problémy - 

Potenciál pro poučení nebo 
Propagace inovací prostřednictvím státních zakázek je zajímavá zejména pro přenos do 
jiných regionů, protože všechny regiony mají veřejné instituce, které čelí novým výzvám 



                                                                                                                                                                                      

 

European Union | European Regional Development Fund 

přenos kvůli koronavirové krizi. To může urychlit procesy digitalizace veřejných subjektů a 
zároveň posílit inovační schopnosti firem. Tyto technologie zůstávají důležitými nástroji, 
které lze používat i po skončení pandemie koronaviru. 

Další informace 

 
https://aufbauwerk-leipzig.com 

 

Klíčová slova - 

Názor experta  
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