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Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni tudi potrditve vsebine, ki odraža le stališča avtorjev. Niti 
Evropska komisija niti katera koli oseba, ki deluje v njenem imenu, ne moreta biti odgovorni niti za uporabo, ki upošteva infor-
macije 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 našo spletno stran: www.smeart.eu

STOPITE V STIK Z NAMI!

  “SMeART COMPASS” Z NAVEDBO POLITIK IN POBUD ZA PAMETNO INDUSTRIJO JE ZDAJ NA VOLJO!
“SMeART Compass” je zdaj objavljen! Pripomoček ponuja celovit pregled najpomembnejših programov in politik na 
področju pametne industrije v vseh 28 državah članicah EU. V njem boste našli ključne podatke v zvezi s pobudami, 
koristne povezave in kontakte glede fi nanciranja ter zbrane evropske izkušnje v zvezi s promocijo pametne industrije.
Obiščite spletno stran projekta SMeART in si „SMeART Compass“ brezplačno prenesite tu!

  ZA KOGA JE “SMeART COMPASS” KORISTEN?
Regijski in nacionalni odločevalci politik pametne industrije: Če ste vključeni v 
načrtovanje, razvoj in promocijo politike pametne industrije v vaši deželi in želite 
izvedeti več o podobnih strategijah, pobudah in usmeritvah, ki so bile implemen-
tirane do sedaj v Evropi, potem vas bo ta kompas oskrbel s potrebnimi podatki in 
vam pomagal pri identifi kaciji dobrih praks, ki jih je mogoče valorizirati. 
Projektni menedžerji znotraj proizvodnih MSP-jev: Ali načrtujete ambiciozen pro-
jekt implementacije pametne industrije znotraj vašega podjetja in iščete možnos-
ti fi nanciranja in/ali projektne partnerje pri tem? “SMeART Compass” vas bo oskr-
bel z informacijami o ustreznih organih za fi nanciranje in vas usmeril na poslovne 
partnerje znotraj držav članic EU, ki imajo željen kompetenčni profi l! 
MSP tehnološka podjetja: Ali iščete možnosti povezovanja znotraj področja pa-
metne industrije? V “SMeART Compass”- u poiščite kontakte vodilnih podjetij, ki 
ustvarjajo trende na tem področju v Evropi in izkoristite njihov “know-how”!

KAJ SLEDI?
SMeART priročnik VŠU-Smernice za model poslovnega sodelovanja je v pripravi. Priročnik bo ponujal tehnične in peda-
goške nasvete o tem, kako pospešiti prehod v “pametno” podjetje, kako organizirati pridobivanje ustreznih kadrovskih 
kompetenc in kako spodbujati sodelovanje in prenos znanja med podjetji in raziskovalci, da se skupaj soočijo z izzivi, 
povezanimi s pametno industrijo.Zelo kmalu bo na voljo tudi spletno orodje “SMeART online stress test tool”, ki bo omo-
gočalo podjetjem, da preverijo njihovo trenutno stanje v zvezi s pametno industrijo in takoj pridobijo ustrezne povratne 
informacije, vključno z možnimi predlogi za izboljšave!

Zavezništvo „Znanje za napredek evropskih MSP pri soočanju z izzivi pametne industrije“

SMeART je kratica imena projekta „Znanje za napredek evropskih MSP pri soočanju z izzivi pametne indus-
trije“. Projekt traja 3 leta in je del projekta Erasmus+. Cilj SMeART-a je ponuditi MSP tehnološkim podjetjem 
praktična orodja za podporo pri prehodu v pametno industrijo.

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

