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Celem projektu jest przeszkolenie, zapoznanie
i przygotowanie przedstawicieli związków
zawodowych, pracowników i pracodawców z
krajów członkowskich UE i kandydujących do
podjęcia tych wyzwań oraz zwrócenie uwagi
na możliwości, jakie niesie ze sobą SI, która
ma potencjał, aby umożliwić ludziom i
maszynom współpracę na nowe sposoby w
codziennym funkcjonowaniu firmy.
SI może być wykorzystywana w wielu
zadaniach, począwszy od zarządzania danymi,
wykonywania funkcji takich jak wewnętrzne
finanse i księgowość, automatyzacji zadań i
innych. W ramach projektu zostaną również
przedstawione przyszłe ramy regulacyjne i
pozaregulacyjne dotyczące zarządzania SI i
innymi nowymi technologiami.
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Poszerzenie

i

pracy na temat cyfryzacji, automatyzacji, sztucznej
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•

SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDUSTRIJSKI
SINDIKAT (SMH-IS) / Związek Zawodowy Metalowców w
Chorwacji - Związek Zawodowy Przemysłu, Chorwacja

Współbeneficjenci:
•

Federacja Związków Zawodowych
Hutników w Polsce (FZZMiH), Polska

•

Samostalni sindikat metalaca Srbije (SSMS), Serbia

•

Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori
(CONF.S.A.L.), Włochy

projekt - Chorwacja

05.04.2021 – 04.10.2022

METAL WORKERS TRADE UNION OF CROATIA – INDUSTRIAL TRADE UNION
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Organizacje stowarzyszone:

krajach partnerskich - Serbia
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Riga Business Association - RBA, Łotwa

•

Szkolenie - Polska

•

Union of Employers of Vojvodina - UPV, Serbia

•

Wizyta studyjna - Włochy

•

Comisiones Obreras de Industria - CCOO de Industria,
Hiszpania

•

Międzynarodowa

•

Unification of Lithuanian Metalworkers’ Trade Unions LMPSS, Litwa

projekt - Hiszpania

konferencja

podsumowująca

