
 
 
FabLabNet – inšpiruje nových, existujúcich aj 
budúcich inovátorov naprieč strednou 
Európou 
 
 
 

 
 
Čo je FabLabnet?  
 
FabLabNet  
FabLabNet stavia na prepojení stredoeurópskych fablabov, s cieľom zvýšiť inovačnú kapacitu 
regiónu strednej Európy.  
 
Projekt FabLabNet je kofinancovaný z programu Interreg CENTRAL EUROPE, ktorý 

podporuje spoluprácu na spoločných výzvach v Strednej Európe. 

 
 
Cieľom projektu je prispieť k novému výrobnému modelu, ktorý bude distribuovaný a dostupný 
prostredníctvom medzinárodných aktivít určených na budovanie, podporu a posilnenie 
lokálneho inovačného ekosystému. FabLabNet má záujem vnímať potreby predovšetkým 
malých a stredných technologických podnikov a zároveň sa spájať sa so vzdelávacími 
inštitúciami, ako sú školy, univerzity a výskumné centrá.  
 
Hlavnými výstupmi projektu sú nové formy aktivít vyvinutých na medzinárodnej úrovni 
smerujúcich k pomoci pri podpore komunít, rozvoji podnikania a  vzdelávania.   
  
V dlhodobom horizonte má projekt zvýšiť konkurencieschopnosť v stredoeurópskom regióne, 
a to prostredníctvom podpory digitálnej transformácie a ovplyvňovaním tvorby lokálnych 
politík.   
 
Na čo sa FabLabNet zameriava?   
 

Prioritným cieľom projektu FabLabNet je predstaviť 
a doslova priniesť, koncept kreatívnych dielní – 
fablabov, novým, existujúcim, ale aj budúcim 
inovátorom v rámci strednej Európy a spájať tieto 
dielne na medzinárodnej úrovni. FabLabNet prepája 
organizácie, ale aj jednotlivcov z podnikateľského 
prostredia, školstva, širšiu verejnosť a tvorcov politík 
za účelom lepších inovácií a tvorby lokálneho aj 
nadnárodného dosahu.    
 

 
Konzorcium partnerov projektu, prostredníctvom troch pilotných akcií, spoločne rozvíja 
inovatívne služby poukazujúce na potenciál fablabov v rámci miestneho inovačného 
ekosystému, s cieľom pritiahnuť záujem cieľových skupín o digitálnu výrobu a zároveň tvorbu 
synergií a partnerstiev.  
 
 
 
 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html


 
Pilotné akcie plánované v rámci projektu sa zmeriavajú na: 
 

1. Prepájanie sa s komunitami – mentoringový program, ktorý by vytvoril komunitu 

expertov v oblasti digitálnej transformácie,  

2. Prepájanie sa s podnikaním – tréningový program pre podnikateľskú sféru 

a existujúce fablaby a organizácie, ktoré majú záujem o inštaláciu a údržbu nových 

výrobných laboratórií,  

3. Prepájanie so vzdelávaním – medzinárodný tréningový program, ktorý bude 
dostupný pre európske fablaby a iné organizácie prostredníctvom navrhnutého 
otvoreného katalógu tréningových formátov.  

 
  

FabLabNet bude tiež realizovať aj ďalšie formáty pre existujúcich alebo budúcich inovátorov:   
 
    

● FabBoxes:  malé, mobilné fablaby, ktoré 
prinesú kreatívnu dielňu do vzdialenejších 
komunít a umožnia ľuďom oboznámiť sa 
s technológiami fablabov priamo z prvej ruky.    
● FabCity:  workshopové série spájajúce 
malé, špecializované lokálne laboratória s 
cieľom preskúmať možnosti spolupráce  a 
verejné projekty.  
● FabFest: FabFest: miestne veľtrhy a 
festivaly prezentujúce digitálnu výrobu ľuďom 
všetkých vekových kategórií.   

 
 
Okrem toho FabLabNet vytvorí takzvanú "virtuálnu továreň" (Virtual Factory), ktorá bude 
spájať nástroje a služby partnerov. Virtual Factory má poskytovať  spoločnostiam a 
jednotlivcom z účastníckych regiónov možnosť vzdialeného prístupu k partnerským 
zariadeniam FabLabNet a školenia o nových digitálnych výrobných nástrojoch. 
 
oficiálna webová stránka: 
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FabLabNet.html 
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