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SPARC – program partnerství pro robotiku v Evropě
Číslo 5/2014 vyšlo v tiště né podobě 21.
5. 2014.
Roboty, manipulátory, montáž ní a
výrobní linky
Co je to servisní robotika a jaké jsou její
perspektivy?
Budoucnost robotiky je v přímé spolupráci
mezi člověkem a robotem
Robotický výběr objektů z kontejneru – Bin Picking
Te chnika strojové ho vidě ní
Automatizovaná inšpekcia chýbajúcich skrutiek na montážnej
linke
pomocou vizuálneho systému
Pře hle d trhu
Kamerové senzory

Couldn't load plug-in.

Mnichov, 3. června 2014 – Sdružení euRobotics AISBL a Evropská komise představily na
veletrhu Automatica podpůrný program SPARC určený pro vývoj a inovace v oblasti
robotiky pro civilní využití. Tento program z kategorie PPP (Public-Private Partnership)
počítá s celkovým objemem investic 2,1 miliardy euro, z toho Evropská komise na
program věnuje 700 miliónů euro. Deklarovaným cílem je posílit konkurenceschopnost
evropských zemí v robotice určené pro obory zemědělství, zdravotnictví, dopravy,
stavebnictví a pro využití v domácnostech, tedy mimo průmyslovou výrobu. Evropa se
v současné době na celkovém trhu s robotikou podílí 35 %; cílem Evropské komise je
tento podíl zvýšit na 42 % v roce 2020.
Členy sdružení euRobotics AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif) je 180
evropských firem, univerzit a výzkumných institucí, od výrobců robotů pro průmysl přes
výrobce robotizované zemědělské techniky až po výrobce robotů pro zdravotnictví.
Členové tohoto sdružení vytvořili pro projekt SPARC koncepční časový plán, který bude
postupně naplňován konkrétními výzvami.
Program SPARC na veletrh Automatica přijela představit Neelie Kroesová, eurokomisařka
odpovědná za digitální agendu. Konstatovala, že robotizace neubírá dělníkům pracovní
místa, ale naopak je přináší: lidé a roboty se stávají partnery pro lepší zítřky. Prohlásila, že
z jiskry programu SPARC se rozhoří plamen celoevropské robotické revoluce.
Bernd Liepert, prezident asociace euRobotics, konkretizoval, že roboty mohou mj. přispět
k řešení problémů vyplývajících z demografických změn ve společnosti a přispět k trvale
udržitelné výrobě v Evropě.
Program SPARC je řízen výborem zástupců Evropské komise a sdružení euRobotics AISBL.
Je otevřený všem evropským firmám a výzkumným institucím. Výzvy programu SPARC
jsou vyhlašovány v souladu s rámcovým programem Horizon 2020. První výzva již byla
ukončena 23. dubna 2014. Další bude publikována v říjnu 2014 s očekávanou uzávěrkou
21. dubna 2015. Bližší informace najdou zájemci na www.sparc-robotics.eu nebo na
@RoboticsEU.
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