Implicarea Asociației „Centrul Român al Energiei” în cadrul Hub-ului Digital de Inovare-TECHNOLOGY
ENABLED CONSTRUCTION – Building Smartly Smart Communities
10 SEPTEMBRIE 2020, Carina ZIDARU
Asociația „Centrul Român al Energiei” s-a înscris în cadrul Hub-ului Digital de Inovare „TECHNOLOGY
ENABLED CONSTRUCTION – Building Smartly Smart Communities”, în calitate de membru. Acest Hub
Digital de Inovare are ca scop digitalizarea întregului lanț valoric al IMM-urilor din toate sectoarele de
activitate. Hub-ul de invoare digitală dorește să promoveze și să susțină dezvoltarea ramurii digitale a
fiecărei companii și entitate, în toate sectoarele de activitate industrială.
Digitalizarea este o necesitate în cadrul companiilor și se dorește, prin activitatea acestui hub,
conștientizarea și dezvoltarea unor servicii digitale care să ajute la creșterea portofoliului de activitate al
companiilor. Compania Loop Operations este responsabilă de coordonarea inițiativei și care stabilește
strategia hub-ului, aprobă propunerile de proiecte, bugetele și execuția acestora.
Hub-ul Digital de Inovare, reprezentând un instrument unic, își propune să ajute companiile să fie mai
competitive, în legătură cu produsele și serviciile lor, prin integrarea tehnologiei digitale. Un pas important
este oferirea suportului și accesul la o expertiză tehnică, astfel încât toate companiile să poată „testa
înainte de a investi”. Informarea și conștientizarea, dezvoltarea și livrarea de programe de formare
specifice, testarea tehnologiilor înainte de a investi, consiliere pentru atragerea de finanțare din surse
publice sau private, fac parte din serviciile pe care asociația de inovare-Hub-ul digital, le pune la dispoziție.
De asemenea, Hub-ul Digital de Inovare oferă și programe care vin în ajutorul companiilor cum ar fi
Program de Informare, Conștientizare și Pre-selecție, Program de Accelerare Digitală, Programul de
Incubare și Programul 2021-2022. În programul de informare, conștientizare și pre-selecție, se vor rula
campanii de informare, precum și apeluri pentru înscrierea firmelor în etapa de pre-selecție, în vederea
aderării în programul de accelerare digitală. Programul de Accelerare Digitală va găzdui o serie de
workshopuri, conferințe și sesiuni de networking, care fac referire la principalele tehnologii, dar și aspecte
de business și modul în care tehnologiile necesare contribuie la eficientizarea afacerii. Nu în ultimul rând,
Programul de Incubare vine în ajutorul firmelor selectate, care vor lucra cu diferiți consultanți, pentru a le
sprijini în definitivarea unui plan de afacere, precum și în implementarea acestuia.
Creșterea nivelului de digitalizare în cadrul companiilor ar conduce în mod direct la eficientizarea
industriei, sub aspectul tuturor resurselor implicate (umane, financiare și timp). Obiectivul principal al
acestui Hub de Inovare este de a integra și dezvolta latura digitală și beneficiile pe care aceasta le poate
avea, în ceea ce privește industria.
Asociația CRE este partener împreună cu membrii săi și alți potențiali membri în consorții internaționale,
pentru derularea proiectelor în domeniul energiei, finanțate de către Comisia Europeană: SUCCESS,
RESERVE, WiseGRID, NRG5, CROSSBOW, SOGNO, PHOENIX, TRINITY, EDDIE și EDGEFLEX
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