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Vážení čtenáři,
zasíláme Vám druhé číslo našeho newsletteru, ve kterém můžete pravidelně nalézt informace o
činnosti Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z. s. a Technologické platformy
komunikačních nástrojů a IoT. Dále se můžete dozvědět o zajímavých oborových dotačních
možnostech, připravovaných akcích a novinkách z oblasti komunikačních nástrojů a IoT.
Přejeme Vám zajímavé čtení!
Tým CTIT
K pravidelnému odběru newsletteru CTIT prosím piště na info@ctit.cz.

Aktuality
Dětská skupina CTIT
Díky podpoře z OP Zaměstnanost rozšiřujeme naši činnost o provoz dětské skupiny. Dětská skupina je
určena dětem od 1 do 6 ti let věku a je veřejná. To znamená, že je určena nejen členům Technologické
platformy CTIT ale všem, kteří mají zájem o kvalitní služby péče o předškolní děti v Brně. Provoz dětské
skupiny bude zahájen v nejbližších měsících na adrese Skorkovského 159, Brno – Židenice.
Pro více informace nás prosím kontaktujte.

Zajímavé dotační příležitosti
Níže uvádíme vybrané aktuální výzvy pro podnikatelský a výzkumný sektor.
Program

Výzva

Ukončení
výzvy

Odkaz

HORIZONT2020

Cybersecurity PPP: Privacy, Data
Protection, Digital Identities

24. 8. 2017

Cybersecurity_PPP

OP VVV

Předaplikační výzkum

20. 6. 2017

OP_VVV

TAČR EPSILON

Podpora aplikovaného výzkumu a
experimentálního vývoje

17. 5. 2017

TAČR_EPSILON
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POVEZ II

Podpora
odborného
zaměstnanců

vzdělávání do vyčerpání POVEZ
alokace

Mohlo by vás zajímat – připravované výzvy
OP Věda, výzkum, vzdělávání
V druhé polovině května bude otevřena výzva 026 - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce k
předkládání žádostí o podporu individuálních projektů.
Cílem výzvy bude podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím
podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v
rámci společně realizovaného výzkumu. Součástí spoluprací může být rovněž vznik a vybavení
společného výzkumného pracoviště.
Plánovaná alokace výzvy je 1,1 mld. Kč a příjem žádostí bude otevřen zhruba po dobu 4 měsíců. Přesné
datum ukončení příjmu žádostí spolu s maximální výší dotace bude zveřejněno s výzvou.
Více informací naleznete zde.

Novinky ze světa IoT a FinTech
Komunikační nástroje a internet věcí
Konference EuCNC 2017
Ve dnech 12- 15. června 2017 proběhne ve finském Oulu 26. ročník technickovědecké konference
EuCNC, sponzorované Evropskou komisí. Konference je otevřena vědecké komunitě a subjektům
z oblasti telekomunikací, komunikačních sítí a systémů, služeb a aplikací. Cílem je prezentovat výsledky
výzkumu a vývoje a projektů spolufinancovaných evropskými programy a také prezentovat nejnovější
vývoj v této oblasti. V rámci konference budou probíhat prezentace, přednášky, diskuze, konzultace,
workshopy a ukázky.
Pracovní skupina SME evropské platformy NetWorld 2020, jejímiž jsme členy, bude mít na konferenci
svou expozici, kde několik vybraných zástupců jako například AICO Software, InnoRoute, JCP Connect,
CityPassenger a další, představí své produkty.
Více o připravované konferenci naleznete zde.
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FinTech
Paykey vyhrál Temenos’ Innovation Jam Contest
Zdroj: Finextra

Softwarový specialista pro bankovnictví a finance Temenos, dne 28. 4. 2017 zveřejnil jméno vítěze
světové soutěže Temenos Innovation Jam. Vítěz soutěže PayKey byl vybrán skupinou bankovních
odborníků jako jeden z nejvíce inovativních fintech start-upů.
PayKey je první platební klávesnice na světě. Využívá platební technologii, která aktuálně čeká na
přidělení patentu a funguje s oblíbenými aplikacemi pro zasílání zpráv. Uživateli stačí klepnout na
tlačítko "$" pro odemknutí platebního režimu přímo v rámci aplikace, kde může přenést finanční
prostředky. Guy Viz, viceprezident prodeje společnosti PayKey na vítězství reagoval slovy: "Jsme
poctěni, že jsme byli vybráni komunitou bankovních odborníků jako globální vítězové společnosti
Temenos Innovation Jam 2017. Je to další milník v naší misi, abychom banky dostali přesně tam, kde
jsou jejich zákazníci- na sociální sítě. "

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

