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 LEER- EN ADVIESBEHOEFTEN VAN HET EUROPESE MKB OP HET GEBIED VAN SMART ENGINEERING

Heeft u altijd al willen weten wat het Europese MKB denkt over Industry 4.0 en Smart Engineering en welke ondersteuning zij nodig 
hebben van de universiteiten?
De SMeART Europese studie biedt achtergrondinformatie en inzichten in de opvattingen van 257 Europese MKB-bedrijven.

 Zie: smeart.eu/en/results/learning-and-business-consulting-needssmeart.eu/en/results/learning-and-business-consulting-needs

 SMeART UNIVERSITY & BUSINESS COOPERATION MODEL EN HANDBOEK

U wilde altijd al weten hoe universiteiten het MKB kunnen ondersteunen bij de voorbereiding en ontwikkeling van Industry 4.0-competentie op stra-
tegisch en operationeel niveau?
Vind methoden, richtlijnen, veldrapporten en aanbevelingen in SMeART‘s uitgebreide handleiding! Het document is zowel in het Engels als in de talen 
van de projectpartners beschikbaar.

 Zie: smeart.eu/en/results/handbook-smeartsmeart.eu/en/results/handbook-smeart

 SMeART STRESS TEST TOOL

Heeft u altijd al willen weten hoe het MKB zelf kan beoordelen of het goed is voorbereid op ontwikkelingen op het gebied van Industry 4.0 en 
Smart Engineering?
De gratis SMeART Stress Test Tool gebruikt 39 vragen om bedrijven te classificeren in vier activiteitengebieden en te beoordelen hoe ver ze zijn 
gekomen om een slim bedrijf te worden.

 Zie: smeart.ning.com/stresstesttoolsmeart.ning.com/stresstesttool

KNOWLEDGE ALLIANCE FOR UPSKILLING EUROPE‘S SMES OM DE UITDAGINGEN VAN SMART ENGINEERING AAN TE GAAN

SMeART is de korte naam voor het project Knowledge Alliance for Upskilling Europe‘s SMEs om de uitdagingen van Smart En-
gineering aan te gaan. In het driejarige project in het kader van het Erasmus+ Kennisallianties-programma hebben 15 universiteiten, 
KMO‘s en kamers uit zeven landen hun krachten gebundeld. Het doel van het project is om Europese kleine en middelgrote produc-
tiebedrijven te helpen bij de ontwikkeling en levering van verschillende producten om hen te helpen op weg naar een slim bedrijf.

Learn more about SMeART and benefit from its outputs and outcomes by visiting our website: www.smeart.euwww.smeart.eu

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein.  
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  SMeART LEER- EN UITWISSELINGSPLATFORM

Heeft u altijd al willen weten hoe u informatie over het onderwerp Smart Engineering and Industry 4.0 kunt uitwisselen met universiteiten 
en KMO‘s en innovatieve oplossingen voor ontwikkeling en onderzoek kunt ontwikkelen?
Het voortdurend groeiende SMeART leer- en uitwisselingsplatform verbindt Europese spelers op het gebied van Smart Engineering. Als lid 
van het platform kunt u zich informeren over actuele technische ontwikkelingen en projectvoortgang. Registratie op het platform is gratis 
en vrijblijvend.

 Zie: smeart.ning.comsmeart.ning.com

 EU-KOMPAS VOOR SLIMME TECHNISCHE RICHTSNOEREN EN INITIATIEVEN

Heeft u altijd al willen weten welke publieke aanspreekpunten er bij u in de buurt zijn met betrekking tot Industry 4.0 en Smart Engineering?
Raadpleeg het SMeART Europees Kompas met belangrijke contacten uit alle landen.

 Zie: smeart.eu/en/results/eu-compasssmeart.eu/en/results/eu-compass

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein.  
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