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Vážení čtenáři, 

je zde poslední měsíc roku 2017 a s ním i další vydání našeho pravidelného newsletteru. Jako vždy se 

můžete dozvědět o novinkách z činnosti Technologické platformy CTIT, aktuálních oborových 

dotačních možnostech a zajímavých akcích, kterých se můžete v průběhu  ledna zúčastnit.  

 

Jménem Technologické platformy 

CTIT a naší redakce bychom vám rádi 

popřáli vše nejlepší a hodně úspěchů 

v roce 2018.  

Redakční tým CTIT 

K pravidelnému odběru newsletteru 

CTIT využijte registrační formulář 

www.ctit.cz 

 

Aktuality z činnosti Technologické platformy 

 

Zasedání Výkonného výboru Technologické platformy 

Dne 15. 12. 2017 se v Brně uskutečnilo zasedání Výkonného výboru Technologické platformy pro 
komunikační nástroje a internet věcí. Členové Výkonného výboru zhodnotili dosavadní fungování a 
činnost platformy, aktivity členské základny a rovněž stanovili cíle rozvoje platformy pro následující rok 
2018.  

 

Naši členové připravují projekty do programu SME Instrument 

Jednou z činností Technologické platformy CTIT je odborná podpora, kterou poskytuje svým členům 
při přípravě VaV projektů a směřování technologického rozvoje v ČR v dynamicky se rozvíjejících 
oborech komunikačních nástrojů a Internet od Things. 

Aktuálně naši členové za podpory projektového týmu Technologické platformy a dalších odborníků, 
připravují projekty pro podání do programu Horizon 2020- SME Instrument. Tento program je určen 
k podpoře malých a středních podniků, které se zabývají vývojem inovativních produktů a mají zájem 
jej komercializovat na evropských, případně světových trzích. Uzávěrka příjmu žádostí je 8. 2. 2018, 
pokud byste měli zájem o pomoc s i vaším zajímavým projektem, neváhejte se na nás obrátit! 

 

 

http://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  

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 
 
 
 

HORIZONT 
2020 

CHIST-ERA Call 2017 11. 1. 2018 CHRIST-ERA 
 

HORIZONT 
2020 

SME Instrument  8. 2. 2018 SME INSTRUMENT 2020 

 

Přehled připravovaných oborových akcí 

Název Datum Místo Web 

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

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

IOT FORUM ON INDUSTRIAL IoT 18. 1. 2018 California 
https://goo.gl/bknfj1 
 

IoT Evolution Expo 22. 1. – 25. 1. 2018 Florida 

http://www.iotevoluti
onexpo.com/east/regis
tration.aspx 

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

http://www.saudiiot.c
om 
 

Industry 4.0 ThinkTank 31. 1. – 1. 2. 2018 Chicago 

https://industry40think
tank.com/ 
 

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://www.tacr.cz/dokums_raw/H2020/Vse,_co_potrebujete_vedet-CHIST-ERA_Call_2017.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://wcaset.org/registration.php
http://wcaset.org/registration.php
https://goo.gl/bknfj1
http://www.saudiiot.com/
http://www.saudiiot.com/
https://industry40thinktank.com/
https://industry40thinktank.com/
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Voice of IoT – Dect and ULE 
Industry Summit 7. 2. – 8. 2. 2018 Amsterdam 

https://tikcit.com/regis
ter/5a047b0c4d417d09
40607d09/ 

 

Připravovaná konference Technologické platformy CTIT 

 

Jak jsme Vás již informovali v předchozím vydání, připravujeme na konec února v pořadí druhou 

oborovou konferenci pod záštitou Technologické platformy CTIT. Konference IoT & AI FORUM 2018 

se uskuteční dne 28. 2. 2018 v prostorách Jihomoravského inovačního centra.  Podtitul konference  

Perspektivy čtvrté průmyslové revoluce napovídá o jejím tematickém zaměření, které se tentokrát 

kromě vývoje a trendů v IoT a činnosti Technologické platformy CTIT dotkne i populární problematiky 

umělé inteligence (AI) a probíhající čtvrté průmyslové revoluce.  

Těšit se můžete například na prezentaci zástupců společnosti Good AI, která je v současnosti špičkou 

v oboru vývoje tzv. obecné umělé inteligence, nebo na informace od společnosti CYRRUS CORPORATE 

FINANCE, která pomáhá českým technologickým společnostem s primárními emisemi akcií (IPO). 

Přesný program konference postupně aktualizujeme na stránkách www.ctit.cz, stejně jako medailonky 

jednotlivých vystupujících. Konference je bezplatná. Během ledna 2018 spustíme online registrační 

formulář, který taktéž naleznete na našich webových stránkách.  

Těšíme se na viděnou.  

Tým Technologické platformy CTIT 

 

 

Novinky ze světa IoT a komunikačních nástrojů 

http://www.ctit.cz/
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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 
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