Deltag i
Cobot Knowledge Lab
HVAD ER COBOT KNOWLEDGE LAB?
Teknologisk Institut ønsker i samarbejde med Odense
Robotics, DIRA, AU, SDU og Fraunhofer IPA at etablere
et internationalt førende videnscenter inden for
virksomheders arbejde med kollaborative robotter.
Projektet vil understøtte den danske
fremstillingsindustri og ønsker, at Danmark skal være
internationalt foregangsland i forhold til at udnytte de
mange konkurrencemæssige fordele, der er knyttet til
anvendelse af cobots.
Tilbuddet henvender sig primært til ledere og
medarbejdere i danske fremstillingsvirksomheder, som
enten allerede har erfaringer med cobots eller som
overvejer at implementere cobots i deres produktion.
HVAD KRÆVER DET AT DELTAGE?
For at deltage i projektet kræver det, at man er villig til
at dele sine erfaringer omkring kollaborative robotter.
Konkret vil det sige, at man forpligter sig til at deltage
i mindst ét, men gerne flere interviews omkring
virksomhedens arbejde med/overvejelser omkring brug
af kollaborative robotter. Ønsker man at komme mere i
dybden, vil der yderligere være mulighed for at lave 1:1
workshops med projektets fagspecialister.

HVAD FÅR MAN UD AF AT DELTAGE?
Gratis deltagelse på masterclass
Virksomheder, der deltager i enten interviews
eller workshops, får efterfølgende mulighed
for at deltage gratis på et skræddersyet, intensivt
kursus målrettet ledere og medarbejdere i danske
fremstillingsvirksomheder, som ønsker at gøre deres
produktion mere effektiv og agil med cobots. Kurset
afholdes af både nationale og internationale eksperter
og har en værdi på 15.000 kr. pr. medarbejder (max.
fem medarbejdere pr. virksomhed).
Nye værktøjer
Som deltagende virksomhed får man
yderligere adgang til nye, konkrete værktøjer
til udregning af business cases for investeringer
i cobots og agile produktionssystemer samt
strategiske værktøjer til udvikling af en handlings-/
implementeringsplan.
Omtale og PR
Som deltagende virksomhed vil der desuden 		
være gode muligheder for positiv PR via
casevideoer og nyhedsartikler produceret af
Teknologisk Institut og Industriens Fond.

Cobot Knowledge Labinteressetilkendegivelse
Vi finder Cobot Knowledge Lab-projektet
interessant og deltager gerne i:
Virksomhedsnavn
[SÆT KRYDS]
Et eller flere interviews af cirka 1 times 		
varighed

__________________________________________

Dato
En 1:1 workshop med eksperter af
2-3 timers varighed
___________________________________________________
1-2 dages masterclass med førende nationale
og internationale eksperter (værdi 15.000 		
kroner, men gratis da projektet er fuldt
finansieret Industriens Fond)

Underskrift

___________________________________________________

