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Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni tudi potrditve vsebine, ki odra a le stališ a avtorjev. Niti Evrops-
ka komisija niti katera koli oseba, ki deluje v njenem imenu, ne moreta biti odgovorni niti za uporabo, ki upošteva informacije iz 
te objave, niti za kakršno koli napako, ki se morda pojavi kljub previdni pripravi in preverjanju. 

Preberite več o SMeART, izkoristite projektne aktivnosti in rezultate – obiščite ite našo spletno stran: www.smeart.eu

STOPITE V STIK Z NAMI!

  SMeART POROČILO O POTREBAH MSP S PODROČJA PAMETNE INDUSTRIJE JE ZAKLJUČENO!
Ekipa projekta SMeART je uspešno zaključila raziskavo stanja potreb za digitalno transformacijo v malih in srednjih pod-
jetjih. 257 evropskih inženirskih podjetij iz sedmih evropskih držav (Avstrije, Belgije, Nemčije, Italije, Nizozemske, Slovenije 
in Španije) je v spletni raziskavi izrazilo svoje potrebe in pričakovanja, povezana s pametno industrijo. V raziskavi so 
sodelovali predstavniki različnih delovnih področij in oddelkov ter podali svoje mnenje o stanju digitalne transformacije 
v njihovih podjetjih. Ali želite izvedeti več o rezultatih raziskave? Zbrali smo jih v Poročilu o potrebah po znanju in sveto-
vanju za MSP s področja pametnega industrije.
 
  POROČILU O POTREBAH PO ZNANJU IN SVETOVANJU ZA MSP S PODROČJA PAMETNEGA INDUSTRIJE

Edinstvena značilnost tega poročila je predstavitev glasu malih in srednje velikih podjetij, ki pou-
darjajo njihove zahteve in pričakovanja glede možnega sodelovanja med podjetji in raziskoval-
nimi organizacijami na področju pametne industrije. Poročilo vsebuje dragocene informacije 
tako za visokošolske organizacije kot za evropska podjetja. Visokošolske organizacije bodo v 
poročilu pridobile vpogled v resnične potrebe, in zahteve podjetij, mala in srednje velika pod-
jetja pa se bodo lahko prepoznala v primerljivih situacijah in poiskala rešitve na organizacijske 
izzive. Poročilo spodbuja visokošolske organiazacije in MSP, da skupaj razvijejo strateška orodja 
za premik podjetij  k uvajanju novih organizacijskih modelov – k pametni industriji. Biti „pametno 
podjetje” pomeni da se podjetje uči, razvija kadrovska znanja, veščine in kompetence. MSP 
potrebujejo posebne pristope, prilagojene njihovim proizvodnim procesom in poslovnemu živ- 

ljenju. SMeART poročilo odraža vizijo MSP o tovrstnih učnih pristopih in ustvarja sliko, kako podjetje spremeniti v učljivo 
organizacijo, ki dela v sodelovanju z visokošolskimi organizacijami.
Obiščite spletno mesto SMeART in brezplačno prenesete poročilo TUKAJ!

KAJ ŠE PRIHAJA?
Projektna ekipa pripravlja SMeART kompas za politike in pobude s področja pametne industrije, ki bo zagotovil celovit 
pregled najpomembnejših ciljnih programov vseh 28 evropskih držav. V dokumentu boste našli ključne podatke o teh 
pobudah, koristne povezave, sezname organov financiranja in njihove kontakte. Izkoristili boste lahko nabor evropskih 
izkušenj spodbujanja pametne industrije.

Zavezništvo “Znanje za napredek evropskih MSP pri sooanju z izzivi pametne industrije”

SMeART je kratko ime za projekt Zavezništvo “Znanje za napredek evropskih MSP pri soočanju z izzivi pametne 
industrije”. Ta triletni projekt v okviru programa Erasmus + Knowledge Alliances je namenjen evropskim malim 
in srednje velikim podjetjem (MSP) v sektorju inženiringa; nudi jim praktična orodja za podporo pri njihove 
prehodu v pametno industrijo.
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