ČVUT v Praze
TEN PRAVÝ PARTNER PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
Získejte silného a zkušeného partnera pro Vaši firmu.
Využijte znalosti odborníků jedné z nejprestižnějších technických univerzit v České republice.
Poznejte aktuální evropské programy, které mohou finančně podpořit Váš výzkum či vývoj.
DATUM:

úterý 2. 12. 2014, od 9.00 do 11.00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Inovacentrum ČVUT v Praze, 2. patro, Bílá 2571/6 (Studentský dům), Praha 6 - Dejvice

REGISTRACE:
CENA:

Aneta Zemanová, zemanova@inovacentrum.cvut.cz
Seminář je bezplatný a je na něm zajištěno drobné občerstvení.

Program:
10.00 — 10.10
10.10 — 11.00

11.00 — 11.10
11.10 — 11.40
11.40 — 12.00

Uvítání, představení Inovacentra a služeb IC
(Inovacentrum ČVUT - Ing. Alžběta Plachá)
Grantové příležitosti - Horizon 2020, největší program
na podporu vědeckého výzkumu na světě
(Inovacentrum ČVUT - Mgr. Benjamin Mlýnek)
Pauza
Smluvní výzkum na ČVUT v oblasti datových věd
(Ing. Pavel Kordík, Ph.D.)
Networking a občerstvení

Přednášející:
Inovacentrum ČVUT:
Inovacentrum je kontaktním místem ČVUT pro
spolupráci s průmyslem. Propaguje a aktivně
nabízí průmyslovým partnerům vědecký potenciál ČVUT, sestavuje a koordinuje řešitelské
týmy, zajišťuje vzájemnou komunikaci, zabezpečuje aktivity právního charakteru, grantového
servisu a ochrany duševního vlastnictví. Centrum má za sebou desítky úspěšně zrealizovaných průmyslových projektů. Malým i velkým
podnikům poskytuje špičkové znalosti a technologie odborníků, laboratoře, zařízení a licence
vlastních vynálezů v oblasti výroby a konstrukce strojů, informačních a komunikačních technologií, biotechnologií, elektrotechniky a energetiky, architektury a stavitelství. Hlavní přidanou hodnotou je nabídka kvalitního, špičkového
vývoje a výzkumu formou společných projektů
zakázkových či grantových.
www.inovacentrum.cvut.cz

Smluvní výzkum na ČVUT v oblasti datových
věd (Ing. Pavel Kordík, Ph.D.)
Výzkum v oblasti datových věd a široké nasazení
metod jako doporučovací systémy, prediktivní
modely v kombinaci s efektivním zpracováním
velkých dat pomohlo společnostem jako je
Google, Youtube, Facebook stát se globálními
hráči, udržet se a dále prohlubovat dominanci
na trhu. Chcete poradit, jak tyto metody aplikovat na váš business? Chcete realizovat prototypy
ukazující jejich přínosnost? Přijďte na ČVUT
a spolupracujte například s Datalabem:
http://datalab.fit.cvut.cz/. Ukážeme vám případové studie z projektů, které jsme pro firmy úspěšně realizovali.

Seminář je financován programem
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy EUPRO II.

