
  
 

  

 

 Project Co-ordination:  
German Research Center for Artificial 
Intelligence (DFKI GmbH) Do you need experienced 

research partners for international 
projects ? 

Prof. Hans Uszkoreit 
Saarbrücken, Germany 
Tel: +49 681 302 5282 

 Fax: +49 681 302 5338 
  

• Are you searching for specific 
competencies or for brand new 
technologies?   

Contact:  
Brigitte Jörg http://www.ist-world.org/ 
Tel: +49 681 302 5263   Email: Brigitte.Joerg@dfki.de  • Or are you just curious about the creative 

potential, regional distribution and existing 
co-operations in the European IST research 
and technology scene?   

 
 Partners: 

       Find partners,                           German Research Center for Artificial Intelligence 
(DE), Institute Jozef Stefan (SI), Ontotext Lab - Sirma 
Group Corp. (BG), RTD Talos (CY), Institute of 
Information Theory and Automation (CZ), Archimedes 
Foundation (EE), Computer and Automation Research 
Institute - Hungarian Academy of Sciences (HU), 
Institute of Mathematics and Computer Science  
University of Latvia (LV), Lithuanian Innovation Centre 
(LT), Projects in Motion (MT), Silesian University of 
Technology (PL), National Institute for Research and 
Development in Informatics (RO), Slovak University of 
Technology (SK), TUBITAK (TK), The Council for the 
Central Laboratory of the Research Councils (UK). 

             technologies,   
                     competencies   

Our portal http://www.ist-world.org may give 
you information that you could not find at any 
other place. 

                                and trends ... 

 
The IST World Portal itself utilizes advanced 
technologies for gathering, extracting, classi-
fying and condensing relevant information as well  
as for the detection, visualization, and prediction 
of connections and trends. 

The IST World Portal offers information 
about experts, research groups,  centres and 
companies involved in creating the 
technologies for the growing information 
society.   

 

 

 
If you don't find the information or 
analysis you are looking for at this time, please 
return for another visit. New services will be 
integrated in the upcoming months. 

The focus of the IST World service is the 
expertise and experience of relevant players 
in European countries.  

IST World is supported by the Commission of the 
European Communities within FP6 in IST - Contract no.: 

FP6-2004-IST-3 – 015823. 
   
 

  



 

http://www.ist-world.org/ 
 
 
 

       Hledejte partnery,                           
                        technologie,     
                           kompetence  
                                    a trendy ... 

IST World Portal nabízí informace o 
odbornících, výzkumných týmech,  centrech a 
firmách, které se podílejí na výzkumu a 
vývoji technologií pro stále rostoucí 
informační společnost.   

IST World služby jsou cíleně zaměřeny na 
profily a zkušenosti odborníků a týmů, které 
hrají významnou roli na poli výzkumu a 
vývoje v evropských zemích. 

 
 
 
 

Potřebujete zkušené 
 partnery z oblasti výzkumu a 

vývoje pro mezinárodní projekty ? 
 

• Hledáte konkrétní odborníky pro 
specifickou vědní oblast nebo zcela nové 
technologie?   

 
• Nebo se pouze potřebujete zorientovat, 

jaký je tvůrčí potenciál, jeho rozdělení v 
regionech a existující současné formy 
spolupráce na poli evropského výzkumu a 
technologií v oblasti IST?   

 
Portál http://www.ist-world.org Vám může 
poskytnout informace, které nelze vyhledat na 
žádných jiných místech. 
 
IST World Portál sám o sobě využívá pokročilé 
technologie pro shromažďování, extrakci, 
vyhodnocování a  shrnutí relevantních informací 
stejně jako pro vyhledávání, znázornění  a 
predikci souvislostí a trendů ve výzkumu a vývoji. 
 
Jestliže jste nyní nenašli potřebné informace 
nebo vyhodnocení, prosíme, vraťte se opět na 
tyto stránky v nejbližší době. Nový servis bude 
kompletní během několika příštích měsíců. 
   
 

 
 
 
 
Koordinátor projektu:  
German Research Center for Artificial 
Intelligence (DFKI GmbH) 
Prof. Hans Uszkoreit 
Saarbrücken, Germany 
Tel: +49 681 302 5282 
Fax: +49 681 302 5338 
 
Kontakt:  
Brigitte Jörg 
Tel: +49 681 302 5263 
Email: Brigitte.Joerg@dfki.de 
 
Partner v České republice: 
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR 
Oddělení zpracování signálů 
Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 
URL: http://zs.utia.cas.cz  
 
Kontakt: 
Ing. Jiří Kadlec, CSc. 
Tel: +420 26605 2216 
E-mail: kadlecov@utia.cas.cz 
 

 
 

IST World je podporován Evropskou komisí v rámci 
6.RP, programu IST – project č.: FP6-2004-IST-3 – 015823. 
 


