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Vážení čtenáři,
přinášíme Vám třetí číslo 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
Činnost pracovní skupiny pro malé a střední podniky SME ETP
Jak jsme Vás již informovali v březnovém vydání newsletteru, v letošním roce jsme se stali členy
pracovní skupiny SME Evropské technologické platformy NetWorld 2020, která má za cíl podporovat
zejména aplikaci iniciativy 5G Infrastructure PPP. Ta zahrnuje výzkum a vývoj řešení, technologií a
standardů pro komunikační systémy 5G. V současné době se skupina ve své činnosti stává aktivnější.
V uplynulém měsíci představil vedoucí pracovní skupiny SME Jacques Magen z InterInnov její činnost
na informačním dni k 5G PPP a SatCom (satelitní komunikace), který se uskutečnil 12. května 2017
v Paříži.
Rovněž byly na stránkách NetWorld 2020 zveřejněny příklady úspěšného propojení malých a středních
podniků, které se zapojily do projektu 5G PPP. Dále zde najdete i další podniky, které mají zájem o
spolupráci v rámci projektů 5G PPP, tudíž pokud hledáte partnera v této oblasti, neváhejte nahlédnout
zde nebo nás kontaktovat.
Cílem naší činnosti v rámci této skupiny je propojovat malé a střední podniky z ČR s obdobnými
subjekty z Evropy, podílet se na jejím směřování a informovat o jejích aktivitách.

Zajímavé dotační příležitosti
Níže uvádíme vybrané aktuální výzvy pro podnikatelský a výzkumný sektor.
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PROGRAM TRIO
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Podpora aplikovaného výzkumu a 14. 7. 2017
experimentálního vývoje v oblasti
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Expanze – Úvěry – poskytování 31. 3. 2019
zvýhodněných úvěrů a finančních
příspěvků pro rozvoj MSP
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Záruka 2015 – 2023 – realizace
podnikatelských záměrů malých a
středních podniků pomocí
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alokace

Mohlo by vás zajímat – připravované výzvy
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Program Proof of Concept
V nejbližší době bude vyhlášena výzva v programu Proof of Concept, který umožní získat až 80% dotaci
pro podnikatele nebo výzkumné organizace na ověření aplikačního potenciálu nových výsledků
výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Výsledkem projektů má být studie
proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro další možné pokračování projektu. Dále budou
podporovány činnosti směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho
komercializace, testování a demonstrační aktivity, verifikace výkonnosti a další činnosti směřující k
nasazení nového produktu/procesu/služby na trh a rovněž činnosti vedoucí k nalezení strategického
komerčního partnera, ochrana a zpřístupnění duševního vlastnictví a případně vznik nové firmy.
Otevření výzvy předpokládáme v červnu 2017.

Novinky ze světa IoT a FinTech
Konference Cashflow summit 2017
Dne 17. června 2017, se v olomouckém BEA centru uskuteční již čtvrtý ročník investiční
konference Cashflow summit, pořádané společností Investree. Konference bude zaměřena na témata
z oblasti investování do nemovitostí, fyzických kovů, kryptoměn, sdílené ekonomiky, akcií a startupů.
K dispozici bude Cashflow store, kde si budete moci založit blockchain peněženku nebo se dozvědět
tipy a novinky v oblasti webového designu. V rámci konference můžete využít nabízenou pomoc s
analýzou akcií, pronájmem nemovitosti přes Airbnb či případně získat investora pro Váš startup.
Více informací naleznete zde.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
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Provozovna Brno
Veveří 111, Brno 616 00, budova Platinium
@: jiri.fuchs@ctit.cz

