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Spá jánie strojov s ľuďmi, procesom á technolo giou 

MIND4MACHINES je projekt Horizont 2020 financovaný Európskou komisiou, ktorý vedie 

Istanbulská priemyselná komora (ICI) a je fúziou medzi združeniami podnikov, klastrami 

MSP, výskumnými organizáciami, obchodnými a priemyselnými komorami a agentúrami 

regionálneho rozvoja. Projektové konzorcium tvorí 11 európskych partnerov z 8 európskych 

krajín. 

Cieľom projektu je vytvoriť rozsiahle demonštrátory na 

testovanie radu digitálnych riešení technológií 

poskytujúcich malým a stredným podnikom a 

začínajúcim podnikom, ktoré umožnia výrobným 

spoločnostiam zapojeným do projektu čeliť výzvam 

priemyslu v oblasti digitalizácie a udržateľnosti. 

Výrobné spoločnosti môžu využiť otvorený inovačný 

priestor MIND4MACHINES na hľadanie riešení pre digitalizáciu výrobných procesov. 

Malé a stredné podniky a začínajúce podniky poskytujúce technológie sa vyzývajú, aby: 

 Ponúkli riešenia pre potreby výrobných spoločností prostredníctvom otvoreného 

inovačného priestoru MIND4MACHINES a s týmto návrhom riešenia sa prihlásili do 

otvorených výziev na získanie financovania. 

 Posúdili ich investičnú pripravenosť použitím nástroja na hodnotenie investičnej 

pripravenosti, ktorý im otvorí brány otvorených výziev a akceleračných programov. 

 Vstúpili do programov akcelerátora MIND4MACHINES. 

Dotazník hodnotenia úrovne investičnej pripravenosti 

umožňuje malým a stredným podnikom/projektom 

identifikovať ich silné a slabé stránky a vytvoriť na mieru 

šitý program služieb, ktorý rieši potreby a výzvy. Na 

základe výsledkov získaných z hodnotenia IRL budú MSP 

motivované k prispôsobeným kurzom služieb, aby zlepšili 

špecifické aspekty, kde je zlepšenie potrebné, alebo k otvoreným výzvam na priamu 

finančnú alebo inovačnú podporu. 
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MIND4MACHINES Open Innovation Space, bude 

platforma, kde spoločnosti vo výrobnom priemysle definujú 

svoje potreby v oblasti digitalizácie, malé a stredné podniky 

a startupy vyrábajúce technologické riešenia, ktoré dokážu 

tieto potreby splniť, sa spoja prezentáciou svojich riešení a 

definujú svoje spoločné nápady. 

 

MIND4MACHINES poskytne priamu finančnú podporu vo výške 3,3 milióna EUR 

prostredníctvom dvoch otvorených výziev prostredníctvom kaskádového financovania. 

Konečným cieľom týchto výziev na finančnú podporu je financovať a podporovať validáciu 

nových medziodvetvových a medziregionálnych hodnotových reťazcov digitálnej výroby, 

ktoré dodávajú inovatívne tovary, služby a procesy v nových sektoroch. Výzvy budú 

prispôsobené dvom úrovniam zrelosti: TRL 5-7 a TRL 8-9, pričom treba chápať, že potreby 

technológií a podnikania majú rôzne potreby v závislosti od ich TRL. 

V rámci akcelerátorov bude vzdelávací nástroj hostiť všetky online kurzy vyvinuté 

spoločnosťou MIND4MACHINES a používané klastrami MSP na zdieľanie ich kapacity s 

MSP/startupmi. 

MSP, ktoré budú mať prospech z projektu Mind4Machines, budú môcť profitovať z programu 

Accelerator prostredníctvom: 

 Mentoring 

 Tréningové stretnutia 1:1 

 Živé školiace webináre (rozvoj trhu, financovanie a investičná stratégia atď.) 

 Nahrané webináre 

 Príležitosti na vytváranie stretnutí (podujatia a iné) 

 Matchmaking s odborníkmi 

 Infraštruktúra dohadzovania 

 Pitching event/ Demo Day 

Viac inforámcii o danom projekte nájdete na www.mind4machines.eu  

http://www.mind4machines.eu/

