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Podpora MaSP v oblasti 3D tlače a kruhovej ekonomiky vďaka projektu AMICE 

Výroba patrí ku kľúčovým odvetviam hospodárstva v Európe s významným vplyvom 
na  jeho rast a tvorbu pracovných miest. Z prieskumov vyplýva, že regióny s vysokým 
podielom výroby vykazujú socioekonomickú odolnosť v čase krízy. V strednej Európe sú 
koncentrované skôr klasické odvetvia priemyslu.  

Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline sa v auguste 2017 zapojilo do riešenia 
projektu AMICE. Jednou z  jeho ambícií je prispieť k rozvoju trvalo udržateľných 
konkurenčných výhod výrobného sektora strednej Európy v  globálnej konkurencii. Hoci 
na  inovácie je v  zákonoch a usmerneniach jednotlivých krajín kladený vysoký dôraz, ich 
praktická implementácia je komplikovanejšia. Malé a stredné podniky (MaSP) zo  strednej 
Európy preto zaostávajú za svojimi partnermi z iných regiónov starého kontinentu. 

Projekt AMICE sa zameriava na problematiku 3D tlače a tzv. kruhovej ekonomiky 
v oblasti pokročilých výrobných technológií. 3D tlač vo výrobe je nositeľom vysokej pridanej 
hodnoty. Cieľom kruhovej ekonomiky je využívanie menšieho množstva zdrojov efektívnejšími 
postupmi, opätovným používaním, opravami a recykláciou.  

MaSP väčšinou nemajú vedomosti a zdroje, ktoré by im umožnili vstup do tejto 
výrobnej oblasti. Riziko súvisiace s akceptáciou ich produktu zákazníkmi podobne ako 
problémy týkajúce sa udržateľnosti sú pre  nich často neprekonateľnou prekážkou. Ďalšou 
ťažko prekonateľnou prekážkou je získanie potrebných finančných zdrojov. Tradičné finančné 
mechanizmy sa v prípade 3D tlače a kruhovej ekonomiky zdajú byť málo účinné.  

Projektové konzorcium AMICE v snahe adresovať tieto problémy vytvorí úložisko, voľne 
dostupnú e-platformu pozostávajúcu z dvoch častí. Prvá z nich bude obsahovať informácie 
relevantné pre všetky cieľové skupiny akými sú technologické príležitosti, výzvy súvisiace s 
  výsledkami výskumu, ale i informácie o  podporných schémach a schémach financovania. 
Úložisko však nebude iba zdrojom znalostí. Jeho súčasťou bude taktiež sekcia, v rámci ktorej 
budú môcť subjekty či jednotlivci získať kontakty na odborníkov, podávať ponuky 
na partnerstvá, a to buď v anglickom jazyku alebo v jazykoch projektových partnerov. Druhá 
časť úložiska bude obsahovať zoznam relevantných regionálnych a nadnárodných podujatí 
s jednotlivými cieľovými skupinami.  

MaSP s informáciami z úložiska budú môcť pristúpiť k ďalšiemu kroku. Získajú prístup 
k  výskumnej infraštruktúre a takto si budú môcť odskúšať vlastný produkt alebo procesnú 
inováciu. Na základe prevedeného experimentu sa budú môcť rozhodnúť, či prípadnú 
potrebnú investíciu uskutočnia alebo nie. Skúšobné miesta v jednotlivých krajinách budú 
navzájom prepojené. Spolu bude v projektových krajinách počas doby jeho implementácie 
vybraných 55 firiem, ktorým bude poskytnutá individuálna podpora a coaching. Ďalších 
jedenásť tímov bude pozvaných na tzv. kemp inovátorov, počas ktorého sa naučia ako 
pripraviť konkurencieschopné projektové žiadosti. V záverečnej fáze projektu bude 
zorganizované nadnárodné networkingové podujatie prepájajúce výskumných pracovníkov s 
firmami, ktoré umožní vznik inovačných tímov. Aktivity jednotlivých firiem v oblasti 3D tlače 
a kruhovej ekonomiky budú zhromaždené v rámci projektovej platformy, ktorá na rozdiel od 
úložiska nebude voľne dostupná. Projektoví partneri vypracujú i nadnárodnú podpornú 
stratégiu Výrobná inovácia 4.0 v oblasti pokročilých výrobných technológií, ktorá sa bude 
zameriavať na cielené a lepšie prepojenie už existujúcich inicatív a schém. V rámci stratégie 
bude sformulovaná vízia podpory výrobného sektoru v strednej Európe. 
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Tento článok vznikol vďaka implementácii projektu AMICE (Aliancia pre pokročilé 
výrobné technológie v strednej Európe) - CE1064 financovanom programom Interreg Central 
Europe z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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