Strategische locaties doorheen
Noordwest-Europa

INNOVATIE

Met behulp van 4 regionale mobiele labs kunt u uit
eerste hand ervaren hoe het is om met cobots te
werken. Deze mobiele labs demonstreren nieuwe
technologieën op maat van uw specifieke behoeften.
Onze gedreven en vakbekwame businessexperts
helpen u om uw bedrijfscase te ontwikkelen en op te
bouwen.

Versterk uw
concurrentiepositie
door een efficiënte
samenwerking tussen
mens & machine

http://nweurope.eu/cotemaco

http://nweurope.eu/cotemaco

In het
COTEMACO-project
(increased Competitiveness
through Efficient Man and
Machine Collaboration*) hebben
8 internationale partners uit België,
Duitsland, Nederland en het Verenigd
Koninkrijk de krachten gebundeld om
kleine en middelgrote
ondernemingen zoals u te helpen om
nieuwe technologieën in te passen zodat
u uw flexibiliteit kunt verhogen en uw
productiekosten kunt verlagen.
* versterkte concurrentiepositie door
een efficiënte samenwerking
tussen mens en machine

U...
•

•

•

hebt moeite om tegenover grootschalige
productiebedrijven in lageloonlanden
uw kostenconcurrentievermogen op peil
te houden?
wordt geconfronteerd met
personeelskrapte omdat mensen die
zich willen engageren voor fysiek zware
en repetitieve taken moeilijk te vinden
zijn?
moet sterk geïndividualiseerde
producten in een zeer flexibele
productieomgeving aan een zeer lage
kostprijs produceren?

Als het antwoord op één van deze 3 vragen
JA is, kan uw onderneming voordeel halen
uit collaboratieve robotica.

Zij zullen u...
•

helpen om de voordelen van
collaboratieve robotica te begrijpen

•

stap voor stap begeleiden bij de
selectie en implementatie van de
juiste oplossing voor uw bedrijf

•

in staat stellen om de voordelen
van deze nieuwe technologieën
maximaal te benutten

Onderzoekscentra,
kamers
van
koophandel en kennisinstellingen uit
de 4 regio’s staan klaar om uw bedrijf
te begeleiden en te coachen.

En dan nu het beste nieuws:
We kunnen via een vouchersysteem
uw
onderneming
financieel
ondersteunen op het vlak van
reiskosten, haalbaarheidsstudies en het
opbouwen van een bedrijfscase (met de
steun van de Europese Commissie via
het EFRO-programma).
Dit verlaagt de drempel voor KMO’s
om zich in het project in te schrijven
en om vandaag al de voordelen van
collaboratieve robotica te ontdekken.
Nog nooit is ondersteuning voor uw
onderneming zo doeltreffend en zo vlot
toegankelijk geweest!

Voor meer informatie, bezoek:
http://nweurope.eu/cotemaco
Of neem contact op met:
Ger van den Kerkhof
ger.vandenkerkhof@flandersmake.be

