ADATLAP
az Ipar 4.0 Szakmai Érem Pályázathoz

1. ALAPADATOK

a)
b)
c)
d)

1.1 Mely kategóriában jelölik magukat?
Jelöljék a megfelelő kategóriát.
Ipar 4.0 digitalizációs technológiát sikeresen bevezető, illetve egyéb jelentős,
kapcsolódó innovatív tevékenységet megvalósító kis- vagy középvállalkozás
Ipar 4.0 digitalizációs technológiát sikeresen bevezető, illetve egyéb jelentős,
kapcsolódó innovatív tevékenységet megvalósító nagyvállalat
Ipar 4.0-hoz kapcsolódó, átfogó, az Ipar 4.0 digitális átállást nagyban segítő oktatási,
képzési programot megvalósító szervezet (egyetem vagy vállalat)
Ipar 4.0 eredetű jelentős kutatást, fejlesztést vagy innovációt megvalósító szervezet
(egyetem vagy vállalat)

1.2 Szervezet adatai
Szervezet neve
Székhelye
Képviselő neve, beosztása
Képviselő telefonszáma
E-mail cím
Honlap elérhetősége
Szervezet mérete
Jelöljék a megfelelőt.

mikrovállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
nagyvállalat
egyetem, kutatóintézet

1.3 Ipari szektor
Jelöljék azt az egy legjellemzőbb területet, ahol gyártanak, vagy szolgáltatnak.
autó és járműipar
építőipar
elektromos jármű
fémipar, hulladékfeldolgozás
elektronika, elektronikai eszközgyártás
gépgyártás
orvosi eszköz
vegyipar és gyógyszeripar
élelmiszer
informatika és infokommunikáció
energetika
logisztika
oktatás, tanácsadás
kutatás-fejlesztés
egyéb, mégpedig:
1.4 Értékláncban betöltött szerep
Jelöljék a legjellemzőbbet.
Kutatás, fejlesztés / Mérnöki
tevékenység / Tervezés
Termékgyártás (összeszerelés,
beszállítás)

Disztribútor / Logisztika / Marketing /
Szolgáltató / Karbantartás
Oktatás, képzés

2. IPAR 4.0-HOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK, EREDMÉNYEK, MEGOLDÁSOK
2.1 Példaértékű Ipar 4.0 tevékenységek, eredmények megoldások bemutatása
Kérjük, esettanulmány formájában mutassanak be maximum három, az Ipar 4.0 területén
példaértékű és kiemelkedően eredményes megoldást, az alábbiak szerint részletezve minden egyes
megoldás esetében:
- Rövid leírás - technológiai szempontok kifejtése, teljesítéshez szükséges környezeti
előfeltételek bemutatása (max. 5000 karakter)
- Kihívások és problémák - mire kínál megoldásokat, és milyen előnyökkel jár a megoldások
sikeres alkalmazása (max. 5000 karakter)
- A bemutatott Ipar 4.0 megoldás / szolgáltatás aktuális állapota - hol tart jelenleg a fejlesztés
(KFI koncepció szakasz / teszt vagy demonstrációs fázis / forgalomba hozatalra kész vagy pilot
/ gyártásban vagy már forgalmazható)
- KPI mutatók - mely területeken és hogyan változtak a szervezet eredményességét mérő
mutatók
2.2 Egyéb releváns információ
Kérjük, jelezzék, amennyiben egyéb dokumentumot, képet, ábrát, animációt, videót, hazai és
nemzetközi referenciákat csatolnak, amelyek segítik a bemutatott Ipar 4.0 technológia / termék /
szolgáltatás / megoldás eredményességének mélyebb megértését.
2.3 A jelölés kapcsán nyilvánosságra hozható információk
A szervezet bemutatása és a kiemelkedő Ipar 4.0 megoldás(ok) leírása (5-10 oldal).
2.4 A jelölés kapcsán bizalmasan kezelendő információk
A szervezet bemutatása és a kiemelkedő Ipar 4.0 megoldás(ok) leírása, melyeket bizalmasan kell
kezelni.
2.5 A jelölés kapcsán nyilvánosságra hozható rövid összefoglaló
A szervezet bemutatása és a kiemelkedő Ipar 4.0 megoldás(ok) leírása (max. 2000 karakter).
2.6 Demonstrációs lehetőségek biztosítása
Vállalják, hogy az alkalmazott Ipar 4.0 megoldást gyárlátogatás / workshop keretében megosztják
az érdeklődő partnerekkel? Jelöljék a megfelelőt.
igen
nem

Nyilatkozatok
Alulírott, (képviselő neve), a jelen Adatlap 1.2. pontjában megjelölt szervezet törvényes
képviselőjeként ezúton nyilatkozom, hogy
-

elfogadjuk a pályázati felhívásban meghatározott követelményeket és rendelkezéseket;

-

hozzájárulunk az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges adataink
kezeléséhez;

-

vállaljuk, hogy az értékelés során szükség esetén további információkat szolgáltatunk és
demonstrációt is biztosítunk a bírálók számára;

-

az Adatlapon és esetleges mellékleteiben feltüntetett adatok, információk teljes körűek,
valódiak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ……………………………………………….

……………………………………………….
Cégszerű aláírás

