
Sfidë për krijimin e laboratorëve

për prodhim FAB LABS "Të rinjtë

krijojnë"

Fab Labs



Emri i konkurrentit

Shoqëri Tregtare QENDRA E KËRKIMIT,  ZHVILLIMIT DHE 

EDUKIMIT TË VAZHDUESHËM CIRKO SHPKNJP Shkup

Emri i projektit

„FabLab Skopje“

Shuma e mjeteve të ndara nga FIZHT 

4,487,000.00 MKD

Shuma e financimit privat 

852,000.00 MKD

Përshkrimi:
QENDRA E KËRKIMIT, ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË VAZHDUESHËM (CIRKO) është themeluar nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike në Universitetin e Shkupit (FMSH). “Kirili and Metodij” në Shkup si
organizatë e pavarur, kurse nga viti 2010 CIRKO, SHPKNJP, Shkup është regjistruar si Qendër për transferimin e teknologjisë, përkatësisht si subjekt i zhvillimit teknologjik. Projektin “FabLab
Shkup”, CIRKO do ta realizojë në bashkëpunim me FMSH-në, në hapësirat e së cilës, në 144m2 do të vendoset ky laborator. Për nevojat e zbatimit të këtij projekti do të vihen në dispozicion
bibliotekat digjitale të FMSH-së si dhe dy laboratorë të tjerë ku janë të vendosur printerët industrialë 3D, makinat për përpunimin e polimerit, makinat e përpunimit të metaleve dhe pajisjet
për testimin e karakteristikave mekanike. Partneriteti mundëson përfshirjen e stafit akademik profesional për teknologjitë tradicionale dhe të avancuara të prodhimit nga IFC dhe
përdorimin e rrjetit të partneriteteve industriale të krijuara nga CIRCO në 10 vitet e fundit, si dhe të bashkëpunëtorëve të jashtëm në fushën e dizajnit industrial, biofizikës dhe të tjera.

aktivitetet e ndërlidhura.

Duke u fokusuar në edukimin STEM, FabLab Shkupi do të mbulojë arsimin në disa fusha - printim 3D, prerje dhe gdhendje me laser, përpunim me CNC, punë me sisteme mekatronike, punë
me materiale inxhinierike dhe bashkim, përmes një sërë aktivitetesh si trajnime dhe punëtori, kërkime, prototipi dhe rrjetëzimi me partnerët e industrisë. 

Si target grup primar FabLab Shkup ka nxënës të shkollave të mesme (15-18 vjeç), studentë (18-22 vjeç) dhe të rinj të diplomuar (22-29 vjeç), dhe si target grup dytësor ka profesionistë-

individë, kompani, dizajner dhe krijuesit, si dhe mësuesit e shkollave të mesme. Parashikohet që laboratori të bëhet i vetëqëndrueshëm pas (1-2) vitesh dhe kjo do të arrihet përmes ofrimit të
shërbimeve për individë dhe industri, trajnime për profesionistë si dhe trajnime profesionale të përshtatura tematikisht dhe seminare me tarifë regjistrimi të parashikuar. për pjesëmarrësit,
projekte të transferimit të teknologjisë profesionale të aplikuara në industri, si dhe projekte kërkimore në bashkëpunim me universitete të tjera brenda dhe jashtë vendit.
Për shkak të natyrës së funksionimit të laboratorit (operimi praktik i makinave), shumica e aktiviteteve do të jenë në dispozicion për njerëzit që jetojnë në Shkup ose mund të udhëtojnë këtu.

Por për t'iu ofruar akses të rinjve që jetojnë në qytete të tjera janë planifikuar aktivitete që do të zhvillohen online. Aksesueshmëria fizike ofrohet edhe për personat me aftësi të kufizuara në
lëvizje, si dhe për personat me aftësi të kufizuara në dëgjim. Aktivitete të veçanta (trajnime dhe punëtori) janë planifikuar për të promovuar shkencat teknike (STEM) në mesin e popullatës
femërore të grupmoshave të ndryshme.

Përveç aplikimit për projektin, letrat e mbështetjes dhe bashkëpunimit janë dorëzuar nga më shumë se 20 institucione, përfaqësues të industrisë, sektorit publik dhe arsimit.



НEmri i konkurrentit

UKIM - Fakulteti i Elektroteknikës dhe Teknologjive të Informacionit Shkup

Emri i projektit

"Laboratori i prodhimit FETI FabLab"

Shuma e mjeteve të ndara nga FIZHT 

4,500,000.00 MKD

Shuma e financimit privat 

1,129,000.00 MKD

Përshkrimi:

Për themelimin e laboratorit të ri të prodhimit "FEIT FabLab", do të sigurohet hapësirë   e veçantë me një sipërfaqe prej 150 m2 do të realizohet nga FETI si kontribut shtesë, jashtë këtij projekti.
Synimi është që kushtet hapësinore dhe teknike të FEIT FabLab të përmbushin plotësisht standardet e vendosura nga rrjeti ndërkombëtar i laboratorëve të prodhimit. 
Ekipi përgjegjës për zbatimin e projektit përfshin menaxhimin nga menaxhmenti i FEIT, përfshirjen e stafit akademik në realizimin e trajnimeve dhe mentorimeve por edhe përfshirjen e të
rinjve të jashtëm aktivë në fusha të ndryshme që lidhen me të rinjtë si dizajnimi i lojërave, dizajni grafik. , teknologjitë ndihmëse dhe të ngjashme. 

Në zbatimin e programit FEIT FabLab lojërash do të përfshihen përfaqësues të sektorit privat si kompania Loging Electronics, M3DS Academy për 3D dhe dizajn, si dhe përfaqësues të
organizatave të shoqërisë civile. Një nga bashkëpunëtorët e këtij projekti është shoqata Open the Windows, e vetmja organizatë në vend dhe në Ballkanin Perëndimor e angazhuar
plotësisht në promovimin e teknologjisë ndihmëse dhe përfshirjes digjitale. Ky bashkëpunim do të mundësojë që programi FEIT FabLab të përfshijë aspekte të dizajnit industrial
gjithëpërfshirës,   gjë që rrit ndikimin social të këtij projekti. 
FEIT FabLab do të ofrojë kurse bazë dhe të avancuara dhe mentorim në një sërë fushash si printimi 3D dhe modelimi i printerëve 3D, elektronika praktike dhe sistemet e mikrokompjuterëve
të integruar, softuer me burim të hapur dhe të lirë dhe më shumë. Disa nga punëtoritë dhe shkollat   më të njohura të organizuara tashmë nga FEIT do të vazhdojnë të realizohen në kuadër të
FEIT FabLab: shkolla verore për dizajnimin e sistemeve të integruara mikrokompjuterike, seminari "Teknologjia për ju", programi studentor Inovacionet në çdo gjë të zgjuar kudo -SAE,

RoboMac - Ndërkombëtar Workshop mbi Robotikën dhe Inteligjencën Artificiale dhe Shkollën Verore mbi Teknologjitë Multimediale.

Të ardhurat që do të sigurohen nga fondet e përfituara nga asistenca eksperte e stafit të FEIT, si dhe përdorimi i laboratorit nga përdorues të interesuar nga sektori privat, të cilët do të
mund ta përdorin laboratorin si onestop-shop për zhvillimin e tyre dhe nevojat për kërkime, do të investohen në zhvillimin e mëtejshëm dhe sigurimin e qëndrueshmërisë së laboratorit.



Emri i konkurrentit

Shoqata INO TEH CLUB Shtip

Emri i projektit

„Inno Fab Lab“

Shuma e mjeteve të ndara nga FIZHT 

2,584,800.00 МKD

Shuma e financimit privat 

530,000.00 MKD

Përshkrimi:

Shoqata INO TEH CLUB (ITK) funksionon si një organizatë think-tank misioni kryesor i së cilës është të krijojë një kulturë të bazuar në inovacion, të lidhë njerëzit dhe institucionet, dhe për të
realizuar projekte që do të rezultojnë në krijimin e liderëve të rinj me një frymë të fortë inovative dhe sipërmarrëse. Me organizimin e ngjarjeve Inno Café, ITK motivon nxënësit e shkollave
të mesme dhe universitetet që të interesohen për shkencën, inovacionin dhe teknologjinë si faktorë kyç për zhvillimin e shpejtë teknologjik dhe ekonomik të Republikës së Maqedonisë së
Veriut. Duke lidhur novatorët e rinj me investitorët e mundshëm, ITK vazhdimisht i ndihmon ata të realizojnë idetë e tyre dhe hap perspektiva për zhvillimin e karrierës. Laboratori i
prodhimit “Inno Fab Lab” i menaxhuar nga ITK do të jetë i vendosur në Fakultetin e Teknologjisë dhe Metalurgjisë në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodij” në Shkup, në një sipërfaqe prej
70 m2. 

Ekipi që do të zbatojë këtë projekt përfshin përfaqësues të komunitetit akademik, ekspertë në fushën e marrëdhënieve me publikun dhe bashkëpunëtorë e jashtëm nga disa institucione
dhe kompani akademike. 

Inno Fab Lab do t'u mundësojë pesëdhjetë nxënësve krijues të shkollave të mesme dhe universiteteve të përfshihen në punën në projekte specifike që do të rezultojnë në zhvillimin e të
paktën gjashtë prototipeve të produkteve. Ekipet do të përbëhen nga 6-8 të rinj dhe parakushti kryesor do të jetë së paku 40% e anëtarëve të ekipit të jenë vajza. Gjatë mentorimit katër
mujor në Inno Fab Lab Production Lab, ekipet do të kenë mundësinë të përmirësojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre teknike, të fitojnë përvojë pune në grup dhe të mësojnë se si të zhvillojnë
një ide në një prototip produkti. Nëpërmjet këtij programi edukativo-praktik të zhvillimit të produktit, pjesëmarrësit do të depërtojnë më thellë në botën e teknikës dhe teknologjisë dhe do
të fitojnë përvojë dhe aftësi që më vonë do t'i ndihmojnë në gjurmimin e suksesshëm të karrierës së tyre. Përveç kësaj, pjesëmarrësit do të pajisen me trajnime për aftësitë bazë të
biznesit dhe sipërmarrjes që do të jenë vendimtare për fazën e ardhshme të zhvillimit të karrierës së tyre.

Krijimi i prodhimit laboratorit Inno Fab Lab është vetëm një nga hapat në vizionin afatgjatë të Shoqatës INO TEH CLUB për t'u shndërruar në një inkubator për zhvillimin e projekteve
inovative, ku të rinjtë, pavarësisht nga arsimimi i tyre, do të kenë akses në njohuri, pajisje dhe infrastrukturë për zhvillimin e prototipeve inovative të produkteve.


