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 Konsorcjum FAME 
 

7 partnerów z różnych krajów 

europejskich miało wspólny 

pomysł: zwiększyć poziom 

umiejętności MŚP z zakresu 

zaawansowanych 

technologii produkcyjnych 

opartych na rozwiązaniach 

ICT w produkcji (AMT).

Głównym zakresem jest wspieranie przyjmowania technologii 

AMT z wykorzystaniem ICT przez europejskie MŚP. Chociaż AMT 

są powszechnie uznawane za klucz do konkurencyjności 

przemysłowej, wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie, różne 

bariery i czynniki niskiej gotowości w UE prowadzą do niskiego 

poziomu adopcji w przedsiębiorstwach, szczególnie w sektorze 

MŚP.Te umiejętności pomogą im wykorzystać zalety technologii 

AMT, w tym obniżenie kosztów produktu, poprawę jakości 

produktów i usług, poprawę wydajności pracowników i skrócenie 

czasu realizacji produkcji. Ogólnie rzecz biorąc, MŚP 

i mikroprzedsiębiorstwa nie mają wiedzy i zasobów, aby 

przełamać bariery AMT. Istnieją jednak sektory, w których MŚP z 

UE mogą najwięcej skorzystać, oraz sektory, w których MŚP 

muszą uzyskać największe wsparcie, aby zapewnić sobie 

zdolność do życia.  

Następnie FAME skoncentruje się na poniższych sektorach  

Czy znasz ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE 

PRODUKCYJNE?   

FAME udziela odpowiedzi: skorzystają MŚP! 

Biuletyn 
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Poznaj partnerów 
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Drugie spotkanie ponadnarodowe, Saloniki (Grecja) 

Konsorcjum FAME jest na drodze do sukcesu!  

W dniach 10-11 lipca 2019 r. 

odbyło się drugie 

międzynarodowe spotkanie 

projektu w Salonikach w 

Grecji. Odbyły się owocne 

dyskusje, omówiono postępy 

prac w projekcie i przyszłe 

cele. Partnerzy mieli również 

okazję zapoznać się 

z platformą szkoleniową oraz 

opracowywanym 

algorytmem, aby zaoferować 

spersonalizowane szkolenie 

docelowym grupom MŚP. 

   

Ponadto podczas 

dwudniowego spotkania 

partnerzy mieli okazję 

współpracować i dostosować 

wcześniej opracowane  

działania szkoleniowe do 

ogólnej strategii szkolenia, 

promując w ten sposób 

unikalne ramy szkoleniowe. 

Zespół opracował specjalne 

moduły szkoleniowe, które 

będą dostarczane docelowym 

MŚP w ramach modułów 

szkolenia zawodowego, w 

oparciu o ich specyficzne 

potrzeby, które zostały 

udokumentowane na 

podstawie wyników ankiet 

zebranych przez każdego 

partnera. 

 

 

Zdecydowano o opracowaniu 

materiałów do następujących 

modułów szkoleniowych:  

 VR / symulacja w 
rekonfiguracji produkcji  
 

 VR / symulacja w 
projektowaniu produktu 
 

 Zarządzanie łańcuchem 
dostaw  
 

 Optymalizacja sieci 
produkcyjnych 
 

 Zarządzanie cyklem życia 
produktu 
 

 Planowanie zasobów 
przedsiębiorstwa 
 

 Masowa personalizacja 
 

 Systemy cyberfizyczne, 
inteligentne komponenty 
 

 Produkcja w chmurze

 

FAME przyszłe cele 

Zapewnienie wysokiej jakości spersonalizowanego szkolenia dla MŚP!  

W ciągu najbliższych kilku miesięcy partnerzy FAME będą pracować nad przygotowaniem treści 

modułów szkoleniowych, które zostaną dostarczone w ramach szkolenia FAME. Materiały przejdą przez 

proces wewnętrznej walidacji przed dostarczeniem ich do MŚP. Partnerzy FAME starannie opracowali 

koncepcje modułów w oparciu o ich indywidualną i fachową wiedzę, przyczyniając się do dostarczenia 

profesjonalnego produktu końcowego. Należy zauważyć, że szkolenie online będzie dostosowane do 

potrzeb każdego adresowanego w projekcie sektora, wynik przeprowadzonych badań. 

FAME w sieci

Strona internetowa: https://projectfame.eu/ 

Znajdź nas w mediach społecznościowych!  

Facebook: @FAMErasmus 

 

 

Twitter: @famerasmus 

https://projectfame.eu/
https://www.facebook.com/FAMErasmus/
https://twitter.com/famerasmus

