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Vážení čtenáři,
přinášíme vám říjnové vydání našeho newsletteru. V tomto čísle se můžete dočíst o novinkách
z činnosti Technologické platformy CTIT, aktuálních oborových dotačních možnostech, připravovaných
akcích v oblasti IoT a naší cestě na zasedání Evropské technologické platformy NetWorld2020.
Příjemné čtení vám přeje tým CTIT.
K pravidelnému odběru newsletteru CTIT využijte registrační formulář www.ctit.cz

Aktuality
Zapojte se do vzdělávání prostřednictvím Asociace CTIT
Jak jsme vás již informovali v předchozím vydání, připravili jsme pro zaměstnance členských subjektů
Asociace CTIT komplexní sadu kurzů. V rámci projektu Vzdělávání prostřednictvím asociace CTIT
realizujeme několik běhů školení, která probíhají v Brně.
Zde jsme již účastníky proškolili v těchto oblastech: JavaScript I, Anglická konverzace I, Anglická
konverzace II, IT angličtina I, Firemní kultura, Efektivní komunikace, Vyjednávání a argumentace,
Asertivní jednání, Komunikace v obtížných situacích, Konfliktní situace, Vedení a koučink.
Obsah a náplň kurzů se snažíme vždy přizpůsobit potřebám přihlášených zájemců tak, aby získali
znalosti a zkušenosti, které opravdu využijí.
U některých aktuálně otevřených kurzů máme ještě volnou kapacitu a tudíž je stále možnost přihlásit
své zaměstnance ke školení v následujících termínech:
Perl I – 13. 10. 2017 – 8. 12. 2017, pátky, vždy 13:00 – 16:00.
Excel I – 3. 11. 2017 – 8. 12. 2017, pátky, vždy 13:00 – 16:00.
Jednání a vyjednávání – 22. 9. a 27.10, vždy 8:00 – 16:30.
Nejen pro úspěšné účastníky kurzu Java Script I momentálně připravujeme školení JavaScript II. Další
informace k tomuto kurzu budeme již brzy aktualizovat na webu www.ctit.cz.
V případě zájmu o účast na výše zmíněných školeních nás neváhejte kontaktovat na info@ctit.cz
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Zajímavé dotační příležitosti
Níže uvádíme vybrané aktuální výzvy pro podnikatelský a výzkumný sektor.
Program

Výzva

HORIZONT
2020

TOPIC : Inducement prize: Online 14. 11. 2017 H2020
security - Seamless personal
authentication

ICT-17-2018:
5G End to End
Facility

The target 5G end to end network 31. 1. 2018
facility covers fixed/multi
radio access, backhaul, core
network, service technologies
and
architectures targeted for 5G
including
end
to
end
virtualisation
and slicing as key component
Object
recognition
and Leden 2018
manipulation by robots: data
sharing
and
experiment
reproducibility (ORMR)
Big data and process modelling
for smart industry (BDSI)
Project ideas that help to 25. 1. 2018
improve capacities for urban and
regional development

CHIST-ERA III

Interreg
Central Europe

Ukončení
výzvy

Odkaz

ICT-17-2018

CHRIST-ERAIII

INTERREG_CENTRAL_EUROPE

Přehled připravovaných oborových akcí
Název
Datum
Worldpay – Payments & IoT 3. 11. - 5. 11. 2017
Hackathon

Místo
Bucharest

Web
http://go.evvnt.com/1
61355-0

Global IoT DevFest II
Internet of Aviation
Industrial IoT Summit Europe

7. 11. – 8. 11. 2017
7. 11. -8. 11. 2017
7. 11. -8. 11. 2017

online
London
Munich

Industrial IoT Forum

8. 11. 2017

Berlin

goo.gl/DySBEM
https://goo.gl/nEYC9e
https://www.industrial
iotseries.com/europe/
http://iiot-forum.org

Smart Cities Expo World Forum 12. 11. – 13. 11. Dubai
Dubai
2017

www.SmartCitiesExpo
WorldForum.ae

IT2Industry
productronica

http://it2industry.de/i
ndex-2.html

2017

@ 14. 11. 2017 – 17. Munich
11. 2017
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IoT World Forum 2017

15. 11. – 16. 11. London
2017+.
The Industrial IOT Strategies 21. 11. – 22. 11. Lisbon
Summit
2017
IoT Integration Summit 2017 27. 11. 2017
Oman Edition

Muscat

IoT Tech Expo North America

29. 11. – 30. 11. Santa Clara
2017

Insurance IoT USA

30. 11. – 1. 12. 2017 Chicago

http://iotinternetofthi
ngsconference.com/
https://www.iiotstrate
giessummit.com/deleg
ate-registration/
http://iotoman.umscon
ferences.com/index.ph
p/brochure/
https://gateway.iottec
hexpo.com/northamerica/centralgrid/register/
http://bit.ly/2xvp2MB

Novinky ze světa IoT a FinTech
General Assembly ETP NetWorld 2020
Na konci října jsme se zúčastnili členské schůze Evropské technologické platformy NetWorld 2020
(ETP). Zasedání se konalo na půdě ISCTE - University Institute of Lisbon. Účelem setkání zástupců
členských subjektů bylo probrat aktuální fungování platformy, novinky v její činnosti, diskuze a podněty
k dalšímu vývoji a směřování platformy a v neposlední řadě její vztahy s Evropskou komisí. Ta aktuálně
nastavuje priority a koncept 9. rámcového programu Horizon pro období 2021- 2027. Jedná se o jeden
z klíčových programů pro podporu vědy a výzkumu, přičemž firmy a instituce zaměřené na IoT a
komunikační nástroje jsou na poli inovativních projektů jedny z nejaktivnějších.
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Úvodní vystoupení se týkalo aktuálního stavu členské základny ETP a její struktury dle typu členských
subjektů. ETP nově sdružuje 995 členů, kteří jsou kategorizováni do těchto skupin: “Industry” ( 177
členů), “Research” (356 členů), “SME” (335 členů), a “Cooperation” 127 členů. V rámci diskuze
panovala shoda na urychlení příjmu žadatelů o členství, při současném zachování ověření jejich kvality
a reliability.
Velmi dynamická diskuze panovala mezi účastníky v rámci vystoupení předsedy ETP NetWorld 2020
pana Ruie Andrade Aguiara, který hovořil zejména o vztahu mezi ETP NetWorld 2020 a Asociací pro 5G
(dále jako 5GIA). Na obecné úrovni panuje mezi výkonnými orgány obou těchto entit shoda a zájem o
spolupráci, ovšem formalizace vztahů a dokumentů v rámci právního rámce je stále poněkud
problematická. V rámci zasedání vystupil rovněž zástupce Evropské komise pan Remy Bayon, který
prezentoval výsledky druhé fáze programu 5G PPP a představil i navrhované zaměření pro budoucí 9.
rámcový program.
Na závěr zasedání byly stanoveny cíle ETP pro následující období, které spočívají zejména v rozvoji
Strategické výzkumné agendy, větší propojenosti členské komunity zaštiťující nejvýznamnější
stakeholdery v oboru wireless technologií a v neposlední řadě i propagace a branding ETP.
V rámci činnosti ETP se aktuálně připravuje zasedání jejího Výkonného výboru, které se předběžně
uskuteční v lednu 2018. V listopadu rovněž proběhne setkání se zástupci SME Working Group, jejímiž
jsme členy, a které se uskuteční 9. a 10. listopadu v Budapešti.
My na budapešťské události nebudeme chybět, a tudíž se v příštím vydání našeho pravidelného
newsletteru můžete těšit na report z této akce.

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

