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Основні проблеми, що стримують цифрову трансформацію
виробничого сектору в Україні
Низький рівень
впровадження
інновацій

Низький рівень впровадження інновацій через брак ресурсів,
неможливість знайти необхідне рішення або його високу ціну

Складність
комерціалізації
інновацій

Брак досвіду у комерціалізації інноваційних рішень,
виходу на нові ринки

Відсутність
взаємодії

Відсутність взаємодії між різними сторонами та учасниками
екосистеми, зокрема між виробничими підприємствами,
університетами та науково-дослідними інститутами та розробниками
інноваційних рішень

Брак
фінансових
ресурсів

Брак фінансових ресурсів для впровадження інноваційних технологій

Джерело: аналіз екосистеми командою CIVITTA
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Ініціатива I4MS: ІКТ інновації для виробничих малих та
середніх підприємств
q I4MS - Інновації у інформаційно-комунікаційних
технологіях для виробничих малих та середніх
підприємств (ICT Innovation for Manufacturing
SMEs) - Ініціатива Європейської Комісії у рамках
програми Horizon 2020 в рамках PPP “Factories of
the Future”.
q Мета I4MS: уможливлення цифрової
трансформації виробничого сектору
q I4MS розпочали у 2013 році, фінансування 1ї та 2ї
фаз разом склало ~ 110 млн Евро
q Головна ідея полягає у розвитку можливостей для
співпраці малих та середніх підприємств
виробничого сектору в усьому ланцюжку доданої
вартості через допомогу європейських центрів
компетенцій та інноваційних хабів.
5

I4MS допомагає закрити прогалину на шляху від досліджень
до ринкової комерціалізації

I4MS

6

Інноваційні хаби та центри компетенцій: можливості для
виробничих підприємств
Центр компетенцій
•
•
•
•
•
•

Доступ до інфраструктури
Експертиза у цифрових технологіях
та застосуванні
Підтримка експериментів у
реальних умовах
Підтримка виготовлення нових
продуктів
Демонстрація кращих зразків
Презентація технологій на пілотних
виробництвах

Хаби цифрових інновацій
Створені для надання послуг індустрії
•
•
•
•
•
•
•

Доступ до центрів компетенцій
Розвиток інноваційної екосистеми
Брокерство технологій
Доступ до фінансів
Ринкова експертиза
Навчання та освіта
Інкубація та менторство
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4 технологічні сферu інноваційних хабів та центрів
компетенції

Cloud-based
HPC Simulation

Laser

Комп’ютерні обчислення високої потужності
(High-power computing)

Складне лазерне обладнання
(Advanced laser-based equipment)

Розумні кіберфізичні системи та Інтернет Речей (IoT)
(Smart Cyber Physical Systems and IoT)
SENSORS, CPS, IOT

Виробнича робототехніка
(Industrial robotics systems)
Robotics

Джерело: I4MS http://i4ms.eu/
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Компетенції хабів (1/4): комп'ютерні обчислення

Центри компетенцій
§ Centro de Supercomputación de
Galicia; GOMPUTE SLU;
§ ITAINNOVA;
§ BIFI- University of Zaragoza;
§ University of Edinburgh;
§ EPCC- supercomputing centre;
§ CloudFlow Competence
§ Brunel University London;
§ Yotta Advanced Computing;

Технології, обладнання, ресурси
§
§
§
§
§
§
§
§

Надпотужні обчислювальні машини
Центри зберігання даних
Big Data аналітика
Геоінформаційні системи
Mолекулярне моделювання
Віртуальна і доповнена реальність
Програмне забезпечення як послуга (SaaS / PaaS)
Біохімічні, молекулярні, фізичні, aкустичні
лабораторії
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Компетенції хабів (2/4): cкладне лазерне обладнання

Центри компетенцій
§
§
§
§
§
§
§
§

AIMEN Laser Applications Centre;
Technical University of Madrid;
Fundación CARTIF;
ALPhANOV;
TWI Ltd;
Bern University of Applied Sciences;
Fraunhofer Institute for Laser
Technology ILT;
Center for Physical Sciences and
Technology (FTMC);

Технології, обладнання, ресурси
§
§
§
§
§
§
§

Лазерні та оптичні системи
Програмне забезпечення для зварювальних
технологій
Лазерне зварювання металів
Електрохімічний сенсор
Волоконний лазер
Дослідження взаємодії радіоактивного
випромінювання з матеріалами
Рентгенівська спектроскопія і дифракція
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Компетенції хабів (3/4): pозумні кіберфізичні системи та
Інтернет Речей (IoT)

Центри компетенцій
§
§
§
§
§
§
§

IK4-IDEKO;
Fundación Tecnalia Research & Innovation;
Technische Universität Dortmund;
Deutsches Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz (DFKI) GmbH;
Fraunhofer Institute for Manufacturing
Engineering and Automation IPA;
Politecnico di Milano;
University of Firenze - Department of
Industrial Engineering;

Технології, обладнання, ресурси
§
§
§
§
§
§

Kібер-фізичні процеси виробництва
Штучний інтелект
Гальванічні сплави і функціональні покриття
Iнтерактивний текстиль
Промислова автоматизація
Mоделювання та управління виробничими
лініями
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Компетенції хабів (4/4): виробнича робототехніка

Центри компетенцій
§
§
§
§
§
§

Zavod C-TCS; Toolmakers Cluster
of Slovenia;
University of Göttingen;
University of Southern Denmark;
Jozef Stefan Institute;
Technische Universität München;
CEA

Технології, обладнання, ресурси
§
§

§
§
§

Лабораторія когнітивної робототехніки
Виробництво додатків для сенсорної обробки,
математичного моделювання, навчання та
симуляцій
Робототехніка для інтеграція мови, бачення і руху
Робототехніка для складних хірургічних процедур,
візуалізації всіх типів даних пацієнта
3D оптична вимірювальна апаратура для
вимірювання форми і шорсткості поверхні
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Хмарне моделювання для гідроенергетики
I4MS ініціатива допомогла STELLBA (Німеччина)
знайти партнерів для обчислювальних
гідродинамічних моделювань (CFD) за допомогою
HPC ресурсів для покращення якості
гідродинамічних систем.

Проблема
Розуміння того чи нові /
відремонтовані гідротурбіни є
більш енергоефективними
вимагає технологічно складних
та затратних обчислювальних
моделювань та симуляцій. Такі
обчислення неможливі для
малих та середніх підприємств,
які не мають доступу до HPC

Участь I4MS
В рамках проекту CloudFlow
ініціативи I4MS було знайдено
партнерів які нададали STELLBA
‘хмарний’ доступ до
надпотужних комп'ютерів,
програмного забезпечення та
експертних знань. Це
уможливило швидке та точне
обчислення всіх характеристик
гідротурбін

Ефект
Ефект для STELLBA: підвищення
конкурентоспроможності
завдяки скороченню витрат на
розробку і термінів розробки та
поркащення якості продукції;
зниження запасу надійності для
гарантій: +2 % до надійності
гідротурбіни підвищує річний
прибуток від виробництва
електроенергії на 200 000 €

Джерело: I4MS. Enhancing the digital transformation of the European manufacturing sector. The I4MS
initiative ICT Innovation for Manufacturing SMEs, June 2016
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Оптимізація логістики пива хмарними рішеннями
I4MS ініціатива допомогла Hobsons Brewery (UK)
знайти партнерів для створення дешевого хмарного
рішення для симуляції процесів, щоб оптимізувати
виробництво і поставки пива за доступною ціною.
Відео про проект CloudSME:
https://www.youtube.com/watch?v=XDa3k3gyzBs
Проблема
Специфіка якості крафтового
пива вимагає його споживання в
оптимальних часових рамках.
Для розрахунків правильних
інтервалів та схем поставок
діжок до барів необхідне
потужне програмне
забезпечення, недоступне
малим підприємствам

Ефект

Участь I4MS
В рамках проекту CloudSME
ініціативи I4MS було створено
рішення для симуляції процесів
для крафтових броварень, яке
поєднало логістичну та
інженерну експертизу

Ефект для Hobsons Brewery:
€10,000 річної економії від
зниження відходів, споживання
енергії та ефективної логістики
Очікуваний ефект: Якщо 10%
мікроброварень почнуть
використовувати дане рішення,
очікувана економія сягне 17
млн.

End-user: Hobsons Brewery (SME, UK)
Technology Providers: Saker Solutions (SME, UK), and Simul8 Corporation (SME, UK)
Джерело: I4MS. Enhancing the digital transformation of the European manufacturing sector. First successes
of the I4MS initiative ICT Innovation for Manufacturing SMEs, May 2015
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Симуляція аеродинамічних тестів для виробників спорткарів
з використанням вископотужних комп’ютерів (HPC)
Участь в експерименті I4MS програми дозволила
KOENIGSEGG майже повністю відмовитися від дорогих
аеродинамічних тестів, використовуючи потужності
комп’ютерного моделювання.
End-user: Koenigsegg (SME, SE)
ISV: ICON TECHNOLOGY & PROCESS CONSULTING LIMITED (SME, UK)
HPC expert: National Technical University of Athens (HE),
HPC centre: CINECA (IT)
Проблема
Для розробки нових гіперкарів,
компанія потребує проведення
дорогих аеродинамічних тестів у
турбінах, які виробничі МСП собі
дозволити не можуть

•

Участь I4MS
За допомогою симуляційної
системи CFD – високопотужні
комп’ютерні розрахунки у
хмарному середовищі –
компанія знизила необхідність,
а у деяких випадках навіть
елімінувати необхідність
фізичних тестів

Ефект
Це дозволило компанії щороку
економити:
• 90 тис. євро витрат лише на
етапі розробки
• 60% видатків на
прототипування
• 50% вартості
аеродинамічних тестів
• скоротити на 30% період
виводу авто на ринок
Ріст доходу у розмірі 4 млн. євро
за наступні 5 років

Джерело: I4MS. Enhancing the digital transformation of the European manufacturing sector. First
successes of the I4MS initiative ICT Innovation for Manufacturing SMEs, May 2015
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I4MS Ukraine має комплементарну експертизу, що дозволить
надавати якісні послуги
Роль

Контактні особи

Розвиток інноваційної
екосистеми та
міжнародного партнерства,
лобіювання

Іван Кульчицький
Міжнародні зв’язки, Horizon 2020
kul.ivan@gmail.com

Сівітта
Україна

Консалтингові послуги
Залучення
фінансування
Залучення грантів.
Підтримка комерціалізації
Підтримка стартапів та МСП
Startup-corporate
engagement

Кирило Криволап
Стратегія та інновації, підтримка у
комерціалізації, експорт-консалтинг
Ekirill.krivolap@civitta.com
Юрій-Володимир Блавт
Horizon 2020, Гранти та проектний
менеджмент, Розробка програм
підтримки підприємств
Email: iurii.blavt@civitta.com.ua

Асоціація
Підприємств
Промислової
Автоматизації
України

Технологічна експертиза
Маркетинг та промоція
Доступ до мережі
українських підприємств
Розвиток
інноваційної
екосистеми

Олександр Юрчак
Індустрія 4.0, фасилітація зв’язків,
репрезентація;
маркетинг та
промоція
yurchak.alexandre@appau.org.ua

Агенція
Європейських
Інновацій
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Типова роль інноваційного хабу – роль брокера інноваційної
екосистеми
Виробники
Малі та середні
виробничі підприємства

Інтегратори

Асоціації

Супутні бізнеси

Фінансування
Обмін експертизою,
розуміння ринку,
уможливлення тестування,
розвиток екосистеми,
міжнародні зв’язки

Місцева влада

Розробники

Академія

Розробники ІоТ та CPS
рішень, вендори рішень
автоматизації, ІТкомпанії

Науково-дослідницькі
інституції, освітні
проекти та організації
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Функції і ролі Хабу

Екосистема
Фасилітація зв'язків
Репрезентація
Лобіювання
Промо заходи та
виставки
• Hетворкінг
•
•
•
•

Розвиток Знань
• Навчання
• Обмін міжнародним
досвідом
• Конференції
• Тренінги
• Зв’язок академії та
ринку праці

Послуги
• Послуги для стартапів
• Послуги для малих та
середніх підприємств
• Послуги для великих
підприємств та
корпорацій
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Основні сервісні лінії хабу I4MS Ukraine

Доступ до
інноваційних
технологій

•
•
•

Швидкий доступ до інноваційних рішень через європейську мережу
центрів компетенцій та інноваційних хабів I4MS
Доступна ціна
Пошук та трансфер технологій

Експортна
підтримка
інноваторів

•
•
•

Аналіз ринків
Консультування з питань бізнес моделей
Підтримка комерціалізації

•
•
•

Фасилітація взаємодії між різними сторонами та учасниками
екосистеми
Лобіювання/голос індустрії
Корпоративний акселератор

•
•
•
•

Залучення фінансування для експериментів з впровадження інновацій
Залучення фінансування Horizon 2020, в т.ч. через SME Instrument
Залучення грантів
Залучення інвестицій

Розвиток
екосистеми
Залучення
фінансових
ресурсів

Джерело: аналіз екосистеми командою CIVITTA
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Як це працює

Інтерв'ю та
ідентифікація
проблеми

Підбір партнера
та технології /
методології

Структура
проекту &
Технологічне
завдання

Імплементація
& практична
реалізація
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Дякую за увагу!
Будемо раді працювати з Вами!
Кирило Криволап,
kirill.krivolap@civitta.com

www.civitta.com

