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Uplynulé události
Konference ASTP Creating Value from Knowledge
Ve dnech 21. 5. – 23. 5. 2019 se v irském Dublinu konal
již 20. ročník konference ASTP Creating Value from
Knowledge. Konference se účastnilo celkem 370 hostů z 35 zemí, mezi nimi rovněž tým CTT z CDV. Týmu
CTT se podařilo navázat strategická partnerství, která
povedou k efektivnímu transferu znalostí a výměně
zkušeností.
Prezentace ve Vietnamu
V prvním dubnovém týdnu proběhla série jednání
s vietnamskými vysokými školami zaměřenými na
dopravu - University of Transport and Communications a University of Science and Technology. Cílem
schůzek bylo prezentovat CDV jako moderní evropskou instituci s širokým výzkumným portfoliem v oblasti dopravy, která má zájem o spolupráci v transferu
technologií a dopravním výzkumu v globálních konsorciích. Podařilo se identifikovat několik výsledků
CDV vhodných pro transfer do praxe i budoucích výzkumných témat, která budou předmětem pokračujících jednání.
Veletrh Transport and Logistic
Německý Mnichov hostil ve dnech 4. - 7. 6. 2019
největší logistický veletrh na světě Transport and
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Logistic. Veletrh potvrdil svou prestiž na poli největšího intermodálního logistického centra na světě
s 2.374 vystavovateli a asi 64.000 návštěvníky.
Vystavovatelé, celkem ze 63 zemí, se prezentovali v 10 výstavních halách o celkové výstavní ploše
125.000 m2. Návštěvníci zavítali do Mnichova celkem
ze 125 zemí.
CDV se zařadilo mezi vystavovatele
s prezentačním stánkem
v hale A3.
Hosté stánku získali podrobné informace o činnosti CDV, i Centru transferu technologií.
Rovněž se seznámili s našimi odbornými vynálezy
jako např. nový typ opěrky hlavy, vyvíjenou pro větší bezpečnost při bočních nárazech, chytrou dlažební kostku automaticky detekující na parkovišti
volná parkovací místa, zařízení AlgaTox sloužící
k rychlé k detekci kontaminace životního prostředí
pomocí sledování vlivu na produkci kyslíku zelených řas, ale i další neméně zajímavé vynálezy a odborné dovednosti. Účast na akci byla pro nás velkou zkušeností.

Mezinárodní strojírenský veletrh
Úspěchy na prezentačním stánku bychom rádi zopakovali rovněž na
mezinárodním strojírenském veletrhu, který se uskuteční 7. – 11. října
2019 na BVV. Veletrh se řadí mezi nejvýznamnější průmyslové veletrhy
ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80
000 návštěvníků.

Kreativní soutěž „Zlepšete dopravu s námi“
CDV vyhlásilo soutěž o hodnotné ceny na téma „Zlepšete dopravu
s námi“. Soutěž je určena pro žáky II. stupně základních škol a pro
studenty středních škol a gymnázií z ČR. Mohou se zapojit jednotlivci,
nebo týmy o velikosti 2 až 5 osob.
Cílem soutěže je společně vytvořit dopravu bezpečnější, ekologičtější,
efektivnější a příjemnější. Je na každém, zda zvolí téma reálné dopravní
situace, či se bude jednat o vizi do budoucna. Hodnocena bude jak samotná myšlenka, tak kreativita. Forma je volná – může se jednat o kresbu,
seminární práci, videoklip nebo model vynálezu. Ani dalším možnostem
se meze nekladou.
Veškeré informace o soutěži jsou k dispozici na: https://www.cdv.cz/
soutez/

Noc vědců 2019
V pátek 27. 9. 2019 ve večerních hodinách proběhne akce s názvem „Noc
vědců“. Jedná se celorepublikovou vědecko-popularizační akci, která
zapojuje všechny lidi do inspirujícího prostředí vědy s hlavním tématem
Šetrně k planetě. CDV v letošním roce patří mezi zapojené subjekty,
otevře tak brány instituce pro veřejnost.

Nová profilová brožura CDV a CTT
Vznikla nová profilová brožura naší
instituce. Naleznete zde esenci všeho:
od našich kořenů, přes současnost
až k budoucnosti. Nová brožura nese
název DOPRAVA PRO BUDOUCNOST a je
dostupná v české i anglické verzi, k dispozici
je na úseku marketingu. V elektronické
verzi pak na webových stránkách CDV
v záložce O nás.
Rovněž byla vytvořena nová informační
brožura projektu CTT, která popisuje hlavní
činnosti projektu a hlavní časové milníky
projektu. I tento materiál je k dispozici
v české a anglické verzi.
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TAČR – GAMA 2
Byl podán návrh projektu
„Inovace pro dopravu“
do první veřejné soutěže
programu GAMA 2, kterou
vyhlásila
Technologická
agentura ČR. Projekt je
zaměřen na fázi proof of
concept, tedy na ověření
aplikačního
potenciálu
výsledků VaV před jejich
možným využitím v praxi.
Předpokládaný
počátek
řešení projektu je 1. 1. 2020,
délka řešení 36 měsíců.
Rozpočet projektu je 16
mil. Kč, výše podpory 100
%. Výsledky výzvy budou
zveřejněny 30. 9. 2019,
poté bude následovat první
interní výzva na podávání
dílčích projektů.

Nabídka duševního
vlastnictví
Pro zájemce o produkty
duševního vlastnictví CDV,
jako jsou metodiky, software,
výzkumné články a studie,
které byly hlavním nebo
vedlejším výstupem zakázek
a výzkumu realizovaného
CDV, byl uveden do provozu
webový obchod https://
www.shopcdv.cz/cs.
Zde
naleznete vybrané produkty
duševního
vlastnictví
zdarma ke stažení.
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