
 

 
 
 
DIH²  
 
DIH² este un proiect Transilvania IT Cluster, care crede în puterea pe care o are robotica, mai                 
exact aceea de a transforma mobilitatea producției în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și              
de a impulsiona creșterea economică în toată Uniunea Europeană.  
 
Rolul proiectului este de a facilita conexiunile care vor permite producția dinamica în fabricile              
unde viteza și versatilitatea sunt esențiale pentru a satisface cererea clienților. 
 
Următorul Apel de Finanțare va fi deschis începând cu noiembrie 2020, în care fabricile              
de producție ce își doresc să-și automatizeze producția sunt invitate să aplice pentru a              
accesa până în 248.000 euro pentru a experimenta o soluție în acest sens timp de 10 luni. 
 
Cu viziunea de a construi o rețea pan-europeana durabilă care să faciliteze și să accelereze               
schimbul de cunoștințe și tehnologie între companiile de robotica, proiectul are ca obiectiv             
creșterea rețelei de European Digital Innovation Hubs de la 26 la 170 până în 2022. DIH-urile                
vor facilita adoptarea ultimelor tehnologii robotizate în Uniunea Europeană în domeniul           
producției agile. 
 
Proiectul urmărește: 
 

● sporirea eficienței costurilor pentru soluțiile avansate de robotica 
 

● stimularea creșterii pieței roboticii 
 

● generarea de inovație care să maximizeze productivitatea și să optimizeze agilitatea in            
peste 300.000 de întreprinderi mici și mijlocii din întreaga Uniune Europeană. 

 
 
Scopul final al DIH² este crearea unei rețele durabile de DIH-uri robotice, dotată cu instrumente               
și proceduri care să faciliteze comercializarea și extinderea producției agile de către IMM-uri și              
întreprinderi mijlocii. 
  
Finanțarea fără capitaluri proprii (până la 248.000 € / propunere) va fi disponibilă prin doua               
apeluri pentru IMM-uri producătoare cu până la 500 de angajați și maximum 100 milioane EUR               
în cifre de afaceri și integratori de sistem și furnizori de tehnologie specializati in transfer de                
tehnologie sau integrare pentru utilizatorii finali . Transilvania IT Cluster gestionează proiectul in             
Romania, Acest proiect a primit finanțare prin programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al               
Uniunii Europene în baza acordului de finanțare nr. 824964. 


