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Vážení čtenáři, 

I v listopadu Vám přinášíme nejnovější vydání našeho pravidelného newsletteru, v němž se dočtete o 

novinkách z činnosti Technologické platformy CTIT, aktuálních oborových dotačních možnostech a 

zajímavých akcích, na které se můžete v průběhu prosince a ledna vypravit.  

Příjemné čtení vám přeje tým CTIT. 

K pravidelnému odběru newsletteru CTIT využijte registrační formulář www.ctit.cz 

Aktuality 

První verze Technologického foresightu oboru CTIT  

V průběhu listopadu jsme na našich stránkách uveřejnili 1. koncepční verzi zpracovaného 
Technologického foresightu,  který je zaměřen na detailnější analýzu oboru komunikačních nástrojů a 
Internetu věcí. Jedná se o první verzi, kterou postupně aktualizujeme a dopracováváme a na níž se 
podílejí významní odborníci z oboru komunikačních nástrojů a internetu věcí. 

Dokument Technologický foresight můžete nalézt zde 

Chystáme další oborovou konferenci Technologické platformy CTIT 

Dne 28. února 2018 se v prostorách Jihomoravského inovačního centra v Brně uskuteční druhá 

oborová konference pro oblast komunikačních nástrojů a internetu věcí, konaná pod záštitou  

Technologické platformy CTIT. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé prezentace. Rámec konference 

je stanovený tématickým konceptem IoT, komunikačních nástrojů, big data, data miningu, artificial 

Intelligence, smart řešení, podpory oborových start-upů, projektů z Horizon 2020 apod. 

Zájemcům z řad odborné veřejnosti dává rovněž možnost získat zpětnou vazbu na jejich současná 

řešení, nalézt nové partnery pro spolupráci, případně svoji práci v rámci oboru vhodně promovat. 

Máte-li zájem na konferenci vystoupit, neváhejte nás kontaktovat na info@ctit.cz 

Bližší informace o programu konference budou dostupné v průběhu prosince na našem webu.  

 

 

 

  

http://www.ctit.cz/
http://www.ctit.cz/wp-content/uploads/2016/04/TECHNOLOGICK%C3%9D-FORESIGHT_CTIT.pdf
mailto:info@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  

European Data Infrastructure: 
HPC, Big Data and Cloud 
technologies 

17. 4. 2018 H2020-HPC,Big Data and 
Cloud Technologies 
 

HORIZONT 
2020 

5G  17. 4. 2018 H2020-5G 
 

HORIZONT 
2020 
 
 

Next Generation Internet 17. 4. 2018 H2020-Next Generation 
Internet 
 
 
 

EIC SME 
Instrument 

The SME Instrument is now part 
of the European Innovation 
Council (EIC) pilot that supports 
top-class innovators, 
entrepreneurs, small companies 
and scientists with funding 
opportunities and acceleration 
services. 

Fáze 1 – 
4. 11. 2020 
Fáze 2 – 
7. 10. 2020 

SME Instrument 
 

 

 

Přehled připravovaných oborových akcí 

Název Datum Místo Web 

Insurance IoT USA 
 30. 11. – 1. 12. 2017 Chicago http://bit.ly/2xvp2MB 

LPWA Americas – IoT Networks 
– San Jose, CA 5. 12. – 6. 12. 2017 San Jose 

https://go.evvnt.com/1
63873-1 

First IoT Forum to be held in 
Saint Petersburg 14. 12. 2017 

Saint- 
Petersburg 

http://www.iot-
forum.ru/ 

6th World Conference on 
Applied Science, Engineering 
and Technology (WCASET – 18) 2. 1. – 3. 1. 2018 Goa 

http://wcaset.org/regis
tration.php 
 

Saudi International Exhibition 
for Internet of Things 28. 1. – 30. 1. 2018 Riyadh 

http://www.saudiiot.c
om 
 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-g
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-g
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-g
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-g
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-g
https://ec.europa.eu/easme/en/EIC-sme-instrument
https://www.iotevents.org/event/insurance-iot-usa-2/
http://bit.ly/2xvp2MB
https://go.evvnt.com/163873-1
https://go.evvnt.com/163873-1
http://www.iot-forum.ru/
http://www.iot-forum.ru/
http://wcaset.org/registration.php
http://wcaset.org/registration.php
http://www.saudiiot.com/
http://www.saudiiot.com/
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ICT Proposers Day Budapešť 2017 

Na začátku listopadu jsme se zúčastnili konference ICT Proposers Day 2017. Událost se konala pod 
záštitou Evropské komise v areálu budapešťského výstaviště HungExpo. ICT Proposers Day 2017 je 
jednou z hlavních událostí věnovanou inovacím v oblasti ICT a financování inovativních ICT projektů 
z evropských fondů. 

Zástupci Evropské komise představili nové směřování a iniciativy týkající se výzkumu a inovací v oblasti 
informačních a komunikačních technologií, jakož i možnosti financování z pracovního programu 
Horizont 2020 pro období let 2018-2020.  

Akce se konala na 6 samostatných tematických podiích- DIGITISING EUROPEAN INDUSTRY VILLAGE, 
EUROPEAN HPC AND DATA INFRASTRUCTURES VILLAGE, FET VILLAGE, INNOVATION VILLAGE, 
SOCIETAL CHALLENGES VILLAGE, NGI & 5G VILLAGE, kde probíhala vystoupení zástupců Evropské 
komise, národních orgánů i vědecko výzkumných firem a organizací.  

Přesná čísla zatím nebyla zveřejněna, ale návštěvnost akce se pohybovala okolo tisíce účastníků z více 
než 50 zemí světa. Akce byla skvělou příležitostí pro navázání vztahů mezi firmami a potenciálními 
partnery v oblasti technologií a výzkumu.  

My jsme byli zvědaví zejména na vystoupení SME Working Group ETP NetWorld2020, které připravil 
její předseda Jacques Magen. Prezentace se uskutečnila v rámci přednášek zaměřených na výzkum a 
inovace 5. generace mobilních technologií (5G) a jejich podpory ve třetí fázi iniciativy 5 G a 5G PPP.  

Budapešťské ICT Proposers Days byly skvěle organizovanou akcí a přinesly výbornou příležitost k zisku 
nejnovějších informací o možnostech podpory, spolupráce a k navázání kontaktů, které budou 
přínosem pro naši další činnost. 

 

 

 

Novinky ze světa IoT a FinTech 
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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 

mailto:info@ctit.cz
https://mojilidi.cz/@ctit
mailto:lubos.novosad@ctit.cz
mailto:jiri.fuchs@ctit.cz

