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Projekta mērķis ir izglītot, iepazīstināt un
sagatavot arodbiedrības, darba ņēmēju
pārstāvjus un darba devēju pārstāvjus no ES
dalībvalstīm un kandidātvalstīm šiem
izaicinājumiem un izcelt MI (mākslīgā
intelekta) iespējas, kas var dot iespēju gan
cilvēkiem, gan ierīcēm strādāt vienoti jaunos
veidos.
Lai veiktu regulāras uzņēmuma aktivitātes MI
var izmantot daudzu uzdevumu veikšanai –
datu pārvaldībai, tādu funkciju izpildei kā
iekšējās finanses un grāmatvedība,
uzdevumu automatizācijai un citiem. Projektā
tiks ieviestas arī gaidāmās normatīvās un
nereglamentējošās pamatnostādnes MI un
citu jauno tehnoloģiju pārvaldībai.
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Starptautiskās konferences aizsākšanas projekts –

METALACA HRVATSKE – INDUSTRIJSKI
(SMH-IS) / Horvātijas metālapstrādes
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Neatkarīga Serbijas metālapstrādes arodbiedrība
(Samostalni sindikat metalaca Srbije (SSMS)), Serbija
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Darba ņēmēju autonomo savienību konfederācija
(Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori
(CONF.S.A.L.)), Itālija
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Saistītās organizācijas:

partnervalstīs – Serbijā

•

Rīgas Uzņēmēju biedrība – RUB, Latvija

•

Apmācības kurss – Polija

•

Vojvodinas Darba devēju savienība – UPV, Serbija

•

Mācību vizīte – Itālija

•

Strādnieku rūpniecības komisijas (Comisiones Obreras
de Industria – CCOO de Industria), Spānija

•

Projekta noslēguma starptautiskā konference –

•

Lietuvas Metālapstrādes darbinieku
apvienība - LMPSS, Lietuva

•

05.04.2021.–04.10.2022.
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METAL WORKERS TRADE UNION OF CROATIA – INDUSTRIAL TRADE UNION

•

arodbiedrību

