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Novice 
 

 
Digitalni prehod trenutno poteka po vsem svetu in vključen je vsak sektor. Iz tega razloga je 
cilj projekta TransIT razviti delovne kompetence za upravljanje prehoda v industrijo 4.0. V ta 
namen projekt razvija nova in inovativna orodja za MSP, zlasti za srednje vodstvo s tehničnim 
poudarkom.  
 
Pandemija CoVid-19 nas vse skrbi. Mogoče nam je še dodatno pokazala, kako pomembna so 
lahko digitalna orodja pri obvladovanju izrednih razmer. Partnerji projekta TransIT se 
zavedajo prihodnjih izzivov in so se v zadnjih mesecih proaktivno odzvali. V zadnjih mesecih 
so se srečali v različnih časih: partnerski sestanek je bil 17. novembra, koordinacijski pa 28. 
januarja - oba preko spleta, zaradi prej opisane situacije. Na prvem sestanku so partnerji 
poudarili dosežek rezultata IO1, zlasti glede izvedenih raziskav (glej spodaj za več informacij 
in vizualni povzetek rezultatov). Na drugem januarskem srečanju so partnerske organizacije 
delile svoje ideje glede razvoja rezultata IO2 – Komplet usposabljanja, zlasti o Vodniku (O2.1), 
in postavile osnovo za oblikovanje delovnih skupin  - O2.2 - metodologijo. 
 
Partnerji se bodo znova sestali predvidoma junija 2021. 
 
Koordinator projekta je Trebag Ltd iz Madžarske. Tesno sodeluje z drugimi sedmimi partnerji 
iz vse Evrope: 
- NUI Galway (Irska) 
- GZS CPU (Slovenija) 
- Weople (Portugalska) 
- KISMC (Bolgarija) 
- IDEC (Grčija) 
- ARTO (Madžarska) 
- Robot-X (Madžarska) 

 
Opazni dosežki / rezultati 
 
Rezultat 1 - Analiza transverzalnih veščin za upravljanje prehodov: Prvi rezultat projekta je 
končan in je preučil in zbral informacije o tistih veščinah, za katere trg meni, da so potrebne 
za prehod v industrijo 4.0. Vključuje tudi katalog in matrico kompetenc za večjo jasnost. Na 
spodnji sliki lahko prelistate tri dele rezultata: kratko poročilo o povzetku intervjujev, dolgo 
poročilo in matrico kompetenc ter strategijo razvoja kadrovskih zmogljivosti. Za zbiranje teh 
spoznanj je bilo uporabljenih več pristopov, in sicer pisne raziskave, intervjuji in spletni 
vprašalniki. Rezultati tega dela nam omogočajo, da razumemo, kaj podjetja in menedžerji 
potrebujejo za uspešno upravljanje prehoda v industrijo 4.0. 
Poročila so na voljo in prosto dostopna na spletni strani TransIT – tu.  

http://train4future.eu/comptence-matrix/


 

 
 
Rezultat 2 – Komplet usposabljanja: Delo za na rezultatu 2 je v teku: predstavlja Komplet 
usposabljanja, ki vključuje vodnik za usposabljanje, metodologijo in spletno izobraževalno platformo. 
Ta komplet je zasnovan tako, da podpira podjetja, ki se ukvarjajo s prehodom, in razvija strategije 
upravljanja za uspešen prehod v industrijo 4.0. Medtem ko si partnerji prizadevajo za dokončno 
oblikovanje Vodnika, trenutno nadaljujejo z razvojem drugih dveh delov kompleta. Priročnik je 
sestavljen iz treh modulov: Inovacijsko razmišljanje, motivacija in tehnično sodelovanje. Kar zadeva 
prvo temo, je cilj inovacije razviti nove ali izboljšane izdelke in storitve: s tem modulom uvajamo 
standard CEN / TS 16555 za upravljanje inovacij in 6 korakov za razmišljanje o inovacijah. Glede 
motivacije so raziskane najpomembnejše teorije za spodbujanje motivacije, v smislu vodenja, ki jih je 
treba sprejeti, pa tudi nekaj bolj praktičnih nasvetov za ustvarjanje idej. Tu je tudi modul tehničnega 
sodelovanja, da bi razumeli najbolj optimalen pristop, ki ga lahko sprejmejo MSP. Najboljše prakse 
bodo vključene tudi v končno različico vodnika.  
Komplet usposabljanja bo testiran v vseh državah partnericah, nato bo sledilo več informacij! 

 
 

Stopite v stik z nami  
 

Spletna stran: http://train4future.eu/  
Kontaktna pošta: andrea.kovesd@trebag.hu  
 
Sledite nam na Facebooku: https://www.facebook.com/TRANSITeuproject  
 
 

 
Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine. Vsebina odraža 

stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje. 
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