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Zasedání členů ICT UNIE - připomenutí
Tradiční výjezdní zasedání členské základny ICT UNIE se uskuteční ve čtvrtek
19. září 2019 v hotelu GOLF KONOPIŠTĚ (Tvoršovice 27, Benešov).
Předběžný program zasedání:
Čtvrtek 19. září:
15:00 příjezd účastníků, ubytování, lehké občerstvení
16:00 - 19:30 aktuální témata pro podzim 2019
19:30 večeře, neformální jednání
Pátek 20. září:
Snídaně individuální
09:30 pro zájemce golfový turnaj, ostatní odjezd.
Pokud máte zájem se výjezdního zasedání zúčastnit, prosíme o potvrzení Vaší
účasti e-mailem na sarka.stulova@ictu.cz do pátku 30. 8. 2019 včetně
požadavku na zajištění noclehu. Další, víceméně technické pokyny a upřesněný
program jednání obdržíte začátkem září. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně
organizace výjezdního zasedání neváhejte kontaktovat kancelář ICTU.

Investoři žádají o 1,1 miliardy Kč na rozvoj internetu
Ministerstvo průmyslu a obchodu v pondělí 8. července ve 23:59 ukončilo
příjem žádostí do II. výzvy na rozvoj vysokorychlostního internetu. Resort jich
obdržel 40 za 1 112 042 415 Kč. Podrobnosti najdete ZDE.

NKÚ si „posvítí“ na dotace z OPPIK
Cílem plánované kontrolní akce NKÚ je prověřit, zda podpora rozvoje
vysokorychlostního přístupu k internetu z operačního programu Podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost naplňuje stanovené cíle a zda jsou peněžní
prostředky vynakládány účelně a hospodárně. Prověrka by měla být ukončena
v dubnu 2020. Podrobnosti najdete ZDE.

Přehled o informační společnosti EU v červnu 2019
V červnu 2019 mj. přijala Rada směrnici týkající se zvýšení dostupnosti dat
financovaných z veřejných prostředků, Komise oznámila 8 měst, ve kterých
budou umístěny první evropské superpočítače, Rada přijala priority pro
digitální politiku po roce 2020, Komise zveřejnila výsledky Indexu digitální
ekonomiky a společnosti (DESI) za rok 2019 a v EU začal platit akt
o kybernetické bezpečnosti. Podrobnosti najdete ZDE.

Oznámení k aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK 2019
Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, provedl v pátek
12.7.2019 aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2019.
K dispozici je na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace na
záložce Obecné informace o OP PIK a také na webových stránkách Ministerstva
průmyslu a obchodu.

22. 7. 2019

Kalendář akcí ICT UNIE

ICTU golf tour 2019
Celkem 5 turnajů se uskuteční v měsících
květen - září 2019.
16. 5. – BOTANIKA (výsledky viz str. 2)
13. 6. – MOLITOROV
11. 7. – ŠTIŘÍN
15. 8. – MSTĚTICE
20. 9. – KONOPIŠTĚ (18 jamek)
Organizace tour:
 všechny turnaje se uskuteční
systémem postupný start
 všechny turnaje vyjma turnaje na
Konopišti 20. 9. jsou na 9 jamek
 hraje se na stablefordové body netto
s úpravou HCP
 vstup na driving a tréninkové plochy
včetně míčů před turnajem zdarma
 občerstvení v průběhu hry a po
turnaji zajištěno
 vložené soutěže – pouze na turnaji na
Konopišti 20. 9. 2019
 do výsledků tour se počítají 3 nejlepší
výsledky ze všech odehraných turnajů
Pozvánky na turnaje obdržíte e-mailem.

Kalendář akcí – ostatní

Ekonomika EU poroste
V letošním a příštím roce poroste hospodářství všech členských zemí Evropské
unie. S odvoláním na letní makroekonomickou prognózu Evropské komise, to
10. července 2019 v Bruselu novinářům řekl místopředseda komise pro euro a
sociální dialog Valdis Dombrovskis. Podrobnosti najdete ZDE.

Barometr českého zdravotnictví 2019
Aktuální výsledky unikátního průzkumu „Barometr českého zdravotnictví
2019“, který byl realizován v březnu tohoto roku 2019 mezi řediteli 154
nemocnic v České republice najdete ZDE. Podle průzkumu je v souvislosti s
celkovou aktuální situací patrný dlouhodobý nárůst obav ředitelů nemocnic ze
zhoršení kvality zdravotní péče (vroce 2019-79 % ředitelů, v roce 2018 -67%
ředitelů, vroce 2017-62% ředitelů). Jedním z nástrojů zlepšení stavu je i
elektronizace zdravotní péče jako prostředek ke zvýšení její efektivity (84 %).

Výsledky třetího turnaje ICTU GOLF TOUR 2019
Vítězem třetího turnaje ICTU GOLF TOUR 2019, který se uskutečnil 11.
července 2019 na hřišti Štiřín, Ringhofferova 711, Kamenice se stal Radek
Baloun.

Na druhém místě se umístil Roman Havlík a třetí skončil Vladimír Měkota.

Pozvánka na čtvrtý turnaj v rámci ICTU GOLF TOUR 2019
Dovolujeme si Vás pozvat na čtvrtý (předposlední) turnaj v rámci pětidílné
série ICTU GOLF TOUR 2019, který se uskuteční ve čtvrtek, 15. srpna 2019 od
15:00 na Golf Mstětice, Mstětice 35, Zeleneč.
Program turnaje 15. 8. 2019 – 9 jamek
od 14:30 registrace, rozcvičení
15:00 první TeeTime
od cca 17.30 občerstvení po hře, vyhlášení výsledků po dojití všech hráčů
Budeme potěšeni, pokud naše pozvání na další sportovní akci ICTU přijmete a
potvrdíte Vaši účast na e-mail: sarka.stulova@ictu.cz.
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Pozvánka na HackerFest 2019
Všechny IT bezpečnostní odborníky,
systémové a síťové administrátory, ale i
nadšence do oblasti IT Security a Etického
Hackingu zveme na HackerFest 2019! Již 7.
ročník největší IT Security/Hacking události
v ČR se uskuteční 16. - 17. 9. 2019 v Praze.
Více informací na www.HACKERFEST.cz.

Konference "Absolventi vysokých škol
v České republice - mezinárodní,
národní a institucionální perspektiva"
Konferenci pořádá Centrum pro studium
vysokého školství, v.v.i. ve spolupráci s
Univerzitou Karlovou za finanční podpory
Ministerstva
školství,
mládeže
a
tělovýchovy. dne 22. října 2019 v
prostorách Univerzity Karlovy v Praze v
Celetné ulici 20 v Modré posluchárně.
Informace o konferenci jsou k dispozici na
stránce https://www.csvs.cz/konferenceabsolventi/.

