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NOTÍCIES

El Govern anuncia una línia d'ajuts de 500.000€ per empreses
de base tecnològica liderades per dones
La Generalitat de Catalunya obrirà una línia d’ajuts dedicats a impulsar empreses de base
tecnològica que hagin estat fundades i liderades per dones. L'objectiu és ajudar aquestes
empreses per tal d’impulsar l’emprenedoria digital femenina i per tant, la presència efectiva
de les dones en un àmbit clau i de futur com és avui el sector TIC a Catalunya.
La línia d’ajuts forma part del nou ‘Pla Dona TIC’, presentat a principis de març per la directora
de Societat Digital, Joana Barbany. El pla s’estructura en 3 eixos estratègics per aconseguir:
Inspirar i fer les TIC atractives per a les nenes.
Apoderar i promoure l’accés de les dones a les TIC i fomentar-ne l’emprenedoria.
Canviar la ràtio actual de dones a l’àmbit tecnològic.
Llegir més.
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Presenten el CIDAI, una iniciativa publicoprivada per
promoure la intel·ligència artificial
La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Barcelona Supercomputing
Center,
el
Centre
de
Visio
per
Computador,
Eurecat,
Everis,
la
Fundació i2CAT, Microsoft i SDG Group han creat el Centre of Innovation for Data tech and
Artificial Intelligence (CIDAI), una iniciativa publicoprivada per promoure la transferència de
solucions tecnològiques i la realització de projectes conjunts entre entitats generadores de
coneixement i empreses i institucions usuàries i demandants de solucions innovadores en
Intel·ligència Artificial.
Emmarcat dins de l’estratègia Catalonia.AI de la Generalitat de Catalunya i coordinat pel
centre tecnològic Eurecat, el CIDAI té com a objectiu la generació, validació i transferència de
tecnologies d’Intel·ligència Artificial d’alt valor afegit per fomentar la innovació en sectors
estratègics i la identificació de propostes tecnològiques innovadores provinents de recerca
capdavantera en Intel·ligència Artificial, per difondre-les a empreses i institucions.
Llegir més.

Tech Spirit Barcelona clou amb més de 15.000 registrats i un
centenar d'activitats
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Tech Spirit Barcelona va finalitzar el passat dijous 27 de febrer després d’una setmana en què
més de 15.000 persones es van registrar en les més de 100 activitats per tota la ciutat. En
total, prop de 60 ponents nacionals i internacionals i més de 200 inversors de capital de risc
van participar-hi.
A la Casa de Llotja de Mar van destacar les ponències del Xef Ferran Adrià (ElBulli) o Oscar
Pierre (Glovo) i Maurici Prieto (eDreams), el professor de Berkeley Jerome S. Engels, una taula
amb alguns dels majors èxits de l’ecosistema, amb Lucas Carné (Privalia) i Iñaki Ecenarro
(Trovit), entre altres participants. També es van reunir representants dels principals organismes
públics -ICO, Enisa, ICF, Barcelona Activa i Acció -que aporten finançament a l’ecosistema.
Llegir més.

OPORTUNITATS

Ets una empresa o start-up? Comptes amb solucions tecnològiques per fomentar
el concepte Smart Rural al territori català?
Participa en l’SmartCatalonia Challenge, la competició promoguda pel departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. En aquesta nova
edició, celebrada conjuntament amb l’Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), els
participants hauran de treballar per oferir solucions innovadores a 5 reptes als quals s’enfronten
els habitants de les zones rurals a Catalunya.

Tu pots ser el proper guanyador de l’SmartCatalonia Challenge!

REPTE
REPTE
REPTE
REPTE
REPTE

1:
2:
3:
4:
5:

Circuits i alimentació de proximitat
Transport i mobilitat rural
Qualitat i servei sanitari quotidià
Relleu rural, noves i velles oportunitats
Perfils qualificats per a entorns rurals
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Consulta el detall de tots els reptes aquí.
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Els finalistes podran aconseguir:
1r. premi - 10.000€ i l’oportunitat de realitzar una prova pilot
2n. premi - 3.000€
3r. premi - 2.000€
Tots els guanyadors també podran presentar la seva solució durant la fira Smart City Expo World
Congress a l'estand de la Generalitat de Catalunya.
Si teniu qualsevol dubte respecte a les bases del concurs, us podeu dirigir al correu
smartcatalonia@gencat.cat.

Participa!

FORMACIÓ

Formació presencial | Introducció al món del Blockchain
Telecos.cat organitza la tercera edició d'aquest curs de 6 hores amb l'objectiu d'ensenyar què és,
com funciona, quines variants hi ha i com es pot implementar aquesta nova tecnologia, a més de
demostrar alguns dels impactes més importants que es coneixen.
Dirigit a professionals de tots els àmbits i sectors.
Primera sessió:
5.000 anys de transaccions “Des del Troc fins al Blockchain”
La tecnologia: primera implementació del Blockchain
L’ecosistema: primera implementació del Blockchain
La metafísica del Blockchain
Segona sessió:
Distributed Ledger Permissionless Diferent: IOTA
Tipus de Blockchain: arquitectures i estandards
Aplicacions del Blockchain
Demostracions pràctiques i exemples reals del Blockchain
Consulta aquí tota la informació.
Dates: 28 i 30 d'abril del 2020
Dies lectius: De 16:00 a 19:00 h.
Matrícula: 118€ (associat) i 259€ (no associat).

RSS

Subscribe

Formació bonificada. Telecos.cat gestiona els tràmits per a gaudir de les bonificacions
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La IoT Catalan Alliance és una iniciativa impulsada per:
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