Association for Communication Tools and Internet of Things, CTIT.

Vážení čtenáři,
přinášíme Vám první číslo našeho pravidelného newsletteru, ve kterém najdete informace o činnosti
Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z. s., Technologické platformy komunikačních
nástrojů a IoT, a dále o zajímavých oborových dotačních možnostech a připravovaných akcích.
Přejeme Vám zajímavé čtení!
Tým CTIT
K pravidelnému odběru newsletteru CTIT prosím piště na info@ctit.cz

Aktuality
Spolupráce s Evropskou technologickou platformou NetWorld 2020
V minulém roce se Technologická platforma komunikačních nástrojů a IoT stala členem Evropské
technologické platformy NetWorld 2020 (ETP). Rovněž jsme v uplynulém roce upevnili a rozšířili svou
členskou základnu, kterou nadále budujeme. Spolupráce s ETP nám umožní zapojit se do evropských
výzkumných struktur a stát se tak iniciátorem nových myšlenek pro udržitelný rozvoj oboru.
V březnu 2017 jsme se úspěšně zapojili do pracovní skupiny SME Support (SME – malé a střední
podniky), která má za cíl podporovat zejména aplikaci iniciativy 5G Infrastructure PPP. Ta zahrnuje
výzkum a vývoj řešení, technologií a standardů pro komunikační systémy 5G.
Naším cílem je ve spolupráci s evropskou platformou NetWorld 2020 propojovat české podniky a
vědecko-výzkumné instituce s partnery z EU k realizaci společných projektů.

Vzdělávání členů Technologické platformy CTIT
V letošním roce akcelerujeme činnost naší technologické platformy. Podařilo se nám získat podporu
na vzdělávání zaměstnanců členských firem asociace z OP Zaměstnanost. Projekt Vzdělávání
prostřednictvím Asociace CTIT je zaměřen na rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců IT
organizací, které jsou členy Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z. s. Projekt bude
uskutečňován po dobu 27 měsíců. Vzdělávání zaměstnanců bude probíhat předběžně od června 2017
ve městě Brně.
Pokud máte zájem o více informací či zapojení do projektu, kontaktujte nás prosím na jiri.fuchs@ctit.cz
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Zajímavé dotační příležitosti
Níže uvádíme vybrané aktuální výzvy pro podnikatelský a výzkumný sektor.
Program

Výzva

Ukončení
výzvy

Odkaz

HORIZONT2020

Peer learning of innovation agencies

18. 10. 2017

H2020-INNOSUP2016-2017

TAČR GAMA

Ověření
výsledků
aplikovaného 2. 5. 2017
výzkumu a experimentálního vývoje

TAČR_GAMA

TAČR ZÉTA

Spolupráce akademické sféry a
podniků prostřednictvím zapojení
posluchačů magisterských a
doktorských studijních programů.

10. 5. 2017

TAČR_ZÉTA

CzechStarter

Podpora start-upů

30. 4. 2017

CZECHSTARTER

Plánované akce
1. oborová konference Technologické platformy CTIT
V posledním srpnovém týdnu 2017 se v Brně uskuteční konference zaměřená na oblast finančních
technologií. Na konferenci vystoupí odborníci a zástupci klíčových stakeholderů oboru FinTech.
Pokud se chcete konference zúčastnit, ať už jako hosté či vystupující, jste srdečně vítáni.
Rovněž budeme rádi, pokud informaci o plánované akci předáte obchodním partnerům a dalším
spolupracujícím subjektům.
Místo a čas konání bude upřesněno v následujících vydáních newsletterů a na našich webových
stránkách www.ctit.cz
Pro více informací o plánované akci se obraťte na

natalie.jaruskova@ctit.cz
jana.valova@ctit.cz

