
Association for Communication Tools and Internet of Things, CTIT. 
 

 

 

 

Vážení čtenáři, 

zasíláme Vám čtvrté číslo pravidelného newsletteru, v němž naleznete informace o našem působení a 

zajímavých oborových dotačních možnostech, připravovaných akcích a novinkách z oblasti 

komunikačních nástrojů a IoT.  

Příjemné čtení Vám přeje tým CTIT. 

K pravidelnému odběru newsletteru CTIT prosím piště na info@ctit.cz. 

Aktuality 

Aktivity Technologické platformy CTIT 

V rámci činnosti Technologické platformy se členové 

našeho týmu zabývají zpracováním technologického 

foresightu odvětví IoT. Specificky jsme se zaměřili na 

jednu z nejdynamičtějších oblastí komunikačních 

nástrojů a IoT, kterou je FinTech. Tento podnět vzešel 

z naší členské základny, jejíž část je tvořena subjekty 

působícími ve finančním sektoru, a vzhledem 

k aktuálním trendům a vzrůstající popularitě FinTechu ve 

sféře komunikačních nástrojů a IoT. 

První výstupy ze zpracovávaného technologického 

foresightu budou prezentovány na konferenci s názvem  "IoT a FinTech Forum - aktuální trendy a vliv 

IoT v oblasti finančních služeb". Konference se uskuteční dne 29. srpna 2017 v Brně.  

V rámci konference vystoupí členové platformy pro komunikační nástroje a IoT , odborníci a zástupci 

českých fintech firem. Konference má za cíl představit aktuální trendy, vývoj a buducnost jedné 

z nejprogresivněji se rozvíjejících oblastí IoT – Fintechu v ČR i ve světě.  

Pokud máte zájem na konferenci vystoupit nebo se jí zúčastnit nebo přispět Vašimi znalostmi či 

podněty k tvorbě technologického foresightu, kontaktujte nás na níže uvedených e-mailech: 

jana.valova@ctit.cz, natalie.jaruskova@ctit.cz, radomir.ventus@ctit.cz 

 

Konkrétní program konference bude brzy zveřejněn na našich stránkách www.ctit.cz 
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Zajímavé dotační příležitosti 
Níže uvádíme vybrané aktuální výzvy pro podnikatelský a výzkumný sektor. 

Program Výzva Ukončení 
výzvy 

Odkaz 

HORIZONT 2020  Improving access by innovative SMEs 
to alternative forms of finance - 
využívání alternativních zdrojů 
financování inovačními malými a 
středními podniky 

7. 9. 2017 Improving access by 
innovative SMEs 
 

HORIZONT 2020 Framework Partnership Agreement in 
European low-power microprocessor 
technologies 

26. 9. 2017 Framework 
Partnership 
Agreement 
 

HORIZONT 2020 ERA Chairs - nábor vynikajícího 
evropského či mimoevropského 
vědce na vysokou školu či výzkumnou 
organizaci 

15. 11. 2017 ERA Chairs 
 

HORIZONT 2020 WIDESPREAD-05-2017 - Navázání 
spolupráce s mezinárodně 
uznávanými protějšky z EU 

15. 11. 2017 Twinning 
 

 

Přehled připravovaných oborových akcí 

Název Datum Místo Obsah Web 

London Fintech 
Week 

7.7.-14.7. Londýn 

Globální akce, 
konference, Představení 
novinek a inovací v 
oboru,přednášky 
osobností, causal 
meetingy 

https://www.fintechw
eek.com/ 

M2Banking & 
Fintech Latam 
2017 

18.7.-20.7. San Francisco 
m-commerce, payments a 
fintech zaměření na 
Latinskou Ameriku 

https://2017.fintechlat
inamerica.com/?utm_
medium=email&utm_s
ource=fintechweeklyco
m 
 

LendIt 7.7.-16.7. Shanghai  

Event o největším trhu na 
světě - Číně; summit za 
účasti investorů, 
představitelů fintech 
společností, networking  

http://www.lendit.co
m/china/2017 
 

State of Digital 
money 

22.7. Los Angeles 

Nové trendy a technologie 
ovlivňující finanční 
transakce; networking, 
přednášky, workshopy 

http://stateofdigitalmo
ney.com/ 
 

Blockchain 
conference 

28.7. Washington 
Konference zaměřená na 
blockchain; networking 

https://www.blockchai
ndc.com/ 
 

Financial 
Innovation and 

30.7. Newport Zaměření na platby 
http://opalgroup.net/c
onference/payments-

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/altfi-01-2017.html
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Payments 
Summit  

financial-innovations-
summit/ 
 

13th edition of 
Asia IoT Business 
Platform 

24.7.-25.7. Bangkok  
Zaměření na 
telekomunikace v Thajsku 

http://iotbusiness-
platform.com/iot-
thailand/ 
 

14th edition of 
Asia IoT Business 
Platform 

27.7.-28.7. 
Kuala 
Lumpur 

Zaměření na 
telekomunikace v Malajsii 

http://iotbusiness-
platform.com/iot-
malaysia/ 
 

IoT Evolution 
2017 

17.7.-20.7. Las Vegas 

Globální akce v oboru 
IoT;celkové zaměření na  
inovace a technologie, 
telekomunikace, smart 
cities, samoučící umělá 
inteligence a využití v 
průmyslu, Industry 4.0 

http://www.iotevoluti
onexpo.com/west/ 
 

The 1st EAI 
International 
Conference on 
Smart Grid 
Assisted Internet 
of Things 

11.7.-12.7. 
Sault Ste. 
Marie 

IoT architektura, 
komunikační sítě, smart 
grid 

http://sgiot.org/2017/
show/home 
 

Digitální léto V – 
spam, nebo 
emailing + 
nákupy online 
médií 

12.7. Praha 
Workshopy o digitálním 
marketingu 

http://in-
spiro.cz/digitalni-leto-
efektivni-emailing-28-
6/ 
 

Startup Grind 11.7. Praha Networking 

https://www.startupgr
ind.com/events/details
/startup-grind-prague-
presents-startup-grind-
prague-hosts-ludek-
motycka-google-head-
of-marketing-central-
eastern-europe#/ 
 

 

Novinky ze světa IoT a FinTech 
Fintech Week 

Londýnská organizace Fintech Worldwide si na letošní léto připravila pro veřejnost zainteresovanou ve 

fintech segmentu celkem tři velké události – Fintech Week Londýn, Fintech Week Silicon Valley a 

Fintech Week New York. Pořadatelská organizace má několikaleté zkušenosti s eventy zaměřujícími se 

na prosazováním inovačních technologií a IT ve finančním sféře po celém světě. 

Za dobu působení organizace získala drahocenné zkušenosti a kontakty při spolupráci s partnery jako 

je IBM, T0, Tallysticks, Applied Blockchain, Intel, Microsoft, Bloomberg, Tendermint, Ethereum, Ripple, 

Thomson Reuters a mnoho dalších. Tato zvučná jména jsou zárukou, že pořadatelé připravili i pro 

nadcházející Fintech Weeky velmi kvalitní program a opravdu zajímavou událost. 

Pro rok 2017 bylo naplánováno celkem pět Fintech weeků (na jaře již proběhly eventy v Tel Avivu a 

Chicagu). Fintech Week je vlajkovou akcí, která dále zahrnuje řadu menších na sebe navazujících bloků. 
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Účastníci se mohou těšit na dostatek volného času pro navázání nových kontaktů a získání zkušeností. 

Hlavní myšlenkou je v příjemné a uvolněné atmosféře nenucenou cestou spojit správné lidi. Ceny 

vstupenek se liší od počtu a druhů bloků, které umožňují navštívit. Zaleží na jen Vás, jaké události dáte 

přednost a kam se nakonec rozhodnete odjet získat či prodat svoje zkušenosti. 

Více informací na: 

Fintech Week Londýn: https://www.fintechweek.com/ 

Fintech Week Silicon Valley: https://www.siliconvalley.fintechweek.com/ 

Fintech Week New York: https://newyork.fintechweek.com/ 

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s. 
IČ: 04968298, DIČ: CZ04968298 

@: info@ctit.cz, M: @ctit 

Sídlo 
Pražská 483, Písek 397 01, budova TCP Pražská 
@: lubos.novosad@ctit.cz 

Provozovna Brno 
Veveří 111, Brno 616 00, budova Platinium 
@: jiri.fuchs@ctit.cz 
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