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CONTACTEER ONS!

  HET SMeART COMPASS VOOR SMART ENGINEERING POLICIES EN INITIATIVES IS NU BESCHIKBAAR! 
Het SMeART Compass voor beleidsmaatregelen en initiatieven op het gebied van Smart Industry is gepubliceerd! Het biedt een uitge-
breid overzicht van de meest relevante programma‘s en beleid op dit vlak in alle 28 EU-lidstaten. U vindt hier belangrijke gegevens over 
deze initiatieven, nuttige links naar financieringsmogelijkheden en contacten en u kunt profiteren van opgebouwde Europese ervaring met 
Smart Industry initiatieven. 
Bezoek de SMeART-website en download het Compass hier gratis!

 VOOR WIE IS HET SMeART COMPASS INTERESSANT?
Regionale en nationale Smart Industry beleidsmakers: Als u zich bezighoudt met het ontwerpen, ont-
wikkelen en promoten van Smart Industry beleid in uw land en meer wilt weten over strategieën, initia-
tieven en beleidslijnen die tot nu toe in Europa zijn geïmplementeerd, dan voorziet dit kompas u van de 
nodige informatie. Het helpt u bij het vinden van voorbeeldpraktijken die u wellicht zelf kunt toepassen.
Projectmanagers in kmo-maakbedrijven: bent u bezig met een ambitieus Smart Industry-project binnen 
uw bedrijf en zoekt u naar financieringsmogelijkheden en/of projectpartners om het verder te ont-
wikkelen of te implementeren? Het Compass leidt u naar het juiste financieringsorgaan en ook naar 
partners in alle EU-landen die over de gewenste competentieprofielen beschikken.
kmo-maakbedrijven: bent u op zoek naar netwerkmogelijkheden op het gebied van Smart Industry? 
Raak in contact met Smart Industry trendsetters uit heel Europa en profiteer van hun knowhow door dit 
kompas te gebruiken!

WAT KOMT ER HIERNA? 
Het SMeART handboek Samenwerkingsmodel Hoger Onderwijs-Bedrijven is in aantocht. Deze tool biedt technisch en pedagogisch advies 
over hoe de transitie naar een ‚smart‘ bedrijf kan worden gefaciliteerd, hoe de benodigde competenties kunnen worden verworven en hoe 
samenwerking en kennisoverdracht tussen bedrijven en onderzoekers kan worden bevorderd om gezamenlijk de Smart Industry uitdagingen 
aan te gaan. 
Bovendien zult u zeer binnenkort kunnen kennismaken met de SMeART online Stresstesttool, waarmee bedrijven hun huidige positie met be-
trekking tot Smart Industry kunnen toetsen en onmiddellijk relevante feedback kunnen krijgen, inclusief suggesties voor mogelijke verbeteringen!

Knowledge Alliance for Upskilling Europe‘s SMEs to meet the challenges of Smart Engineering

SMeART is de afkorting voor het project Knowledge Alliance for Upskilling Europe‘s SMEs to meet the challenges of Smart En-
gineering. Dit 3-jarige project binnen het Erasmus + -programma Knowledge Alliances wil Europese kleine en middelgrote onder-
nemingen van praktische tools voorzien die hen ondersteunen in de transitie naar een slimme maakindustrie.

http://www.smeart.eu/en/results/eu-compass/SMeART-WP1_Compass-ENG__final.pdf



