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Vážení čtenáři,
zasíláme Vám srpnové vydání našeho pravidelného newsletteru, v němž se dočtete o aktualitách
Technologické platformy CTIT, 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 využijte registrační formulář www.ctit.cz

Aktuality
Úspěšné zahájení projektu Vzdělávání prostřednictvím Asociace CTIT
V předposledním srpnovém týdnu se uskutečnil první kurz Asociace CTIT, který byl zaměřen na Angular
JavaScript. Dle zpětné vazby hodnotili účastníci školení jako velmi přínosné.
Aktuálně jsou připravovány další kurzy, které budou zaměřeny na Perl, Mobilní aplikace a databáze.
Pokud se zajímáte o školení v této oblasti a chtěli byste se jich účastnit, kontaktujte nás na info@ctit.cz.

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

Výzva

Ukončení
výzvy

HORIZONT
2020

ERC Synergy Grant

14. 11. 2017 ERC Synergy Grants

HORIZONT
2020

ERC STARTING GRANT

17. 10. 2017 ERC Starting Grants

TAČR - Éta

Program
na
podporu 27. 9. 2017
aplikovaného
společenskovědního
a
humanitního
výzkumu,
experimentálního
vývoje
a
inovací ÉTA
Project ideas that help to 25. 1. 2018
improve capacities for urban and
regional development

Interreg
Central Europe

Odkaz

TAČR_ÉTA

INTERREG_CENTRAL_EUROPE

Association for Communication Tools and Internet of Things, CTIT.

Přehled připravovaných oborových akcí
Název

Datum

2 days IoT Bootcamp – Learn to
develop IoT product prototype
2. 9. - 3. 9. 2017
The 5th Global Mobile IoT Summit
at Mobile World Congress
Americas
11. 9. 2017
IoT India Congress 2017

14. 9. -15. 9. 2017

Smart Industry 2017

18. 9. -20. 9. 2017

Gartner Catalyst Conference 2017

18. 9. -19. 9. 2017

Sigfox World IoT Expo

25. - 26. 9. 2017

Místo

Web

https://www.bootcam
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http://www.iotindiaco
Bengaluru
ngress.com
http://event.smartindu
Chicago
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https://go.evvnt.com/8
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7186-1
http://world-iotPraha
expo.com/visit#tickets
Bangalore

Novinky ze světa IoT a FinTech
První oborová konference je úspěšně za námi
V úterý 29. 8. 2017 se v brněnském hotelu Slavia uskutečnila pod záštitou Technologické platformy
CTIT konference pod názvem IoT a FinTech Forum - aktuální trendy a vliv IoT v oblasti finančních služeb.
Cílem konference mělo být představení aktuálních trendů, vývoje a budoucnosti oblastí IoT – Fintechu
v ČR i ve světě.
V úvodu akce vystoupil předseda Technologické platformy CTIT – Jiří Fuchs, který představil činnost a
cíle platformy, zhodnotil její dosavadní fungování a zdůraznil možnosti spolupráce pro zúčastněné
subjekty.

Velký úspěch zaznamenalo vystoupení Zdeňka Zaňky, zakladatele společnosti StrategyQuant, který se
právě vrátil z FinTech Weeku v americkém Silicon Valley a v rámci prezentace se podělil o
nonkonformní pohled na FinTech start-upy a přiblížil nám zákulisí zmíněné akce.
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Vladimír Šťastný a Libor Daněk ze skupiny KOOPEO Ventures se ve svém vystoupení zaměřili na
současnost a budoucí vývoj mobilních plateb v České republice. Pánové se mimo jiné zabývají
investováním do inovativních začínajících společností a pro účastníky bylo jistě velmi zajímavé slyšet
jejich poznatky z praxe.
Na konferenci rovněž vystoupil přední český ekonom Lukáš Kovanda ze společnosti CYRRUS a.s. se svou
predikcí robotizace a jejího globálního vlivu ve světě. Závěry jeho přednášky vyvolaly mezi účastníky
plodnou diskuzi.
Martin Levanti ze společnosti SimpleCell Networks nám představil činnost společnosti, která je prvním
veřejným mobilním operátorem pro IoT v ČR fungujícím na bázi technologie Sigfox operující již ve 13ti
zemích světa.
Nový pohled na problematiku FinTechu nám představil Lumír Schejbal z AK SCHEJBAL & PARTNERS.
Jeho prezentace se týkala legislativy v oblasti finančních služeb a překážek při zakládání FinTech
společností.
V závěru akce proběhl Networking, jehož se zúčastnili zástupci Technologické platformy CTIT,
vystupující a účastníci konference. Během Networkingu došlo k vzájemnému navázání kontaktů a byly
probrány možnosti užší spolupráce.
Prezentace vystupujících naleznete na našich stránkách www.ctit.cz.
Již nyní začínáme plánovat druhou oborovou konferenci, která by se měla uskutečnit v závěru ledna
2018 v Písku. O akci Vás budeme průběžně informovat.

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

