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Propagační videa Centra transferu
technologií CDV
Jak funguje Centrum transferu technologií v Centru
dopravního výzkumu? Jak samotný proces transferu
probíhá? Všechny tyto otázky vám zodpoví nový
propagační video spot, který můžete zhlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=qHvdNiM2QUA
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ním stánkem v hale A3. Hosté expozice získali podrobné informace o činnosti CDV, o Centru transferu
technologií a nabízených odborných službách.

Na YouTube však naleznete i video přibližující práci
Centra dopravního výzkumu a nabízené služby jako
zpracování strategií bezpečnosti silničního provozu,
práci s problémovými a profesionálními řidiči, nebo
nabídku diagnostiky vozovek, https://www.youtube.
com/channel/UCglMYyPO4dKn06S8poXyiGA/videos

Ohlédnutí za veletrhem Transport and Logistic
Německý Mnichov hostil ve dnech 4. - 7. 6. 2019 největší logistický veletrh na světě Transport and Logistic. Veletrh potvrdil svou prestiž na poli největšího
intermodálního logistického centra na světě s 2.374
vystavovateli a asi 64.000 návštěvníky.
Centrum transferu technologií v Centru dopravního
výzkumu se zařadilo mezi vystavovatele s prezentač-

https://ctt.cdv.cz

4. Výzva programu podpory Inovační vouchery.
Program je zaměřen na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací
od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo
akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či
zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. Zapojte se s námi do výzvy. Získat
můžete finanční podporu až do výše 299 999 Kč
v rámci jednoho projektu.

Kreativní soutěž „zlepšete dopravu s námi“

Pro návštěvníky, a to jak dospělé, tak děti, byl připraven
Naše instituce vyhlásila kreativní soutěž na téma bohatý program. Měli jste možnost prohlédnout si
„Zlepšete dopravu s námi“. Soutěž je určena pro žáky řidičský simulátor, laboratoř dopravní psychologie,
II. stupně základních škol a pro studenty středních měřící vozidlo aj. Dále bylo možné si u nás ověřit
škol a gymnázií z ČR. Zapojit se mohou jednotlivci, kvalitu reflexních prvků a detailně se seznámit s prací
nebo týmy o velikosti 2 až 5 osob. Týmy musí být výzkumných pracovníků. Velkou radost nám udělal
tvořeny žáky nebo studenty jedné školy. V rámci vysoký počet návštěvníků a již nyní se těšíme na další
ročník této celorepublikové akce.
jedné školy lze utvořit i více soutěžních týmů.
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.
Uzávěrka soutěže je 30. 11. 2019. Registrovat se
můžete zde: www.cdv.cz/soutez
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.
Noc vědců
Ve večerních hodinách v pátek 27. 9. 2019 se brány
areálu Centra dopravního výzkumu v Brně otevřely
veřejnosti.

8. Národní konference transferu
Centrum dopravního výzkumu je pořadatelem
8. ročníku Národní konference transferu,
spolupořadatelem je již tradičně spolek
Transfera.cz. Konference se bude konat 3. – 4.
6. 2020 v příjemném prostředí Hotelu Atlantis
nedaleko brněnské přehrady. Na, již nyní pečlivě
připravované akci, vystoupí řada českých
i zahraničních řečníků jak z oblasti veřejného,
tak soukromého sektoru. Těšit se můžete
rovněž na atraktivní doprovodný program.
Veškeré informace o konferenci naleznete zde:
www.nkt2020.cz
Konference Chytrá řešení zvyšují kvalitu
života
Konference věnovaná tématice Smart Cities,
chytrému parkování, dopadům dopravy na
životní prostředí, kyberbezpečnosti a dalším
mnoha zajímavým tématům se bude konat
20. 11. 2019 v prostorách CDV Líšeňská 33a.
Konference je určena zejména pro starosty
měst a obcí z Jihomoravského a sousedících
krajů, vedoucí odborů dopravy, odborníky,
ale i pro další zájemce z řad veřejnosti. Více
informací o akci zde: https://www.cdv.cz/akce/
Mezinárodní strojírenský veletrh 2019
Zastavte se na našem stánku na Mezinárodním
strojírenském veletrhu do pavilonu Z, stánek
číslo 33. Po cestě si před pavilonem můžete
prohlédnout i naši venkovní expozici, ve které
prozkoumáte výjezdový vůz, který tým expertů
využívá při analýze na místě dopravních nehod.

Vydalo: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, Brno
Text: redakce týmu projektu Centra transferu technologií
Grafika, foto: CDV
Projekt je spolufinancován EU.
Newsletter, podzim 2019
Kontakt: nabidka@cdv.cz

EVROPSKÁ UNIE

