
▶  PIKÁRDIA KUTATÁSSAL  
ÉS INNOVÁCIÓVAL  
ÖSZTÖNZI A FEJLŐDÉST

▶FRANCIAORSZÁG 

A franciaországi Pikárdia régió innovatív kutató- és 
oktatóközponttal igyekszik kiaknázni repüléstechni-
kai szakértelmét.

Az Airbus Industries vállalattal való kapcsolata révén Pikárdia 
repüléstechnikai szakértői központtá vált, és szakértelmét az 
Innovatív IndustriLAB projekten keresztül szeretné kiaknázni. 

Az IndustriLAB olyan képzési, kutató- és technológiai köz-
pont, amelynek tevékenységei az alábbi négy stratégiai 
üzleti terület köré csoportosulnak: innovatív terméktervezés; 
nagy ipari teljesítmény; jövőbeli robotikai megoldások; és új 
ipari gyakorlatok.

A központ – mérettől és iparági célterülettől függetlenül – 
várja azokat a vállalatokat, amelyek a helyszínen szeretnék 
kidolgozni projektjeiket és betanítani alkalmazottjaikat. A köz-
pont kutatási projektekkel foglalkozni kívánó technológiai köz-
pontok és egyetemek előtt is nyitva áll.

Az IndustriLAB a jövő Airbus repülőgépeihez szükséges fejlett 
kompozitanyagok és robotizált szerelőegységek iránti igényre 
válaszul született. A technológiai központot a méaulte-i 
Aerolia repülőgépgyár (az EADS leányvállalata és az Airbus 
társvállalata) mellett hozták létre.

A létesítmény 10 000 m2-en épült ki, és 3 000 m2 területű 
szerelőcsarnoknak, 600 m2 összterületű moduláris műhelyek-
nek, 1 200 m2 területű, szélessávú internet-hozzáféréssel ren-
delkező irodáknak, tárgyalóknak és egy 120 férőhelyes 
vetítőteremnek ad otthont. A terület egyharmadán a robotika 
és a kompozitanyagok terén speciális K+F-i tevékenységet 
végző Aerolia működik.

Az IndustriLAB létesítményként és szakértői hálózatként is 
funkcionál. Oktatási központokkal, laboratóriumokkal, műszaki/
kutatóközpontokkal, technológiai szakértőkkel, pénzügyi 

szervezetekkel, intézményekkel és iparági partnerekkel (Aerolia, 
EADS stb.) működik együtt.

Pikárdia a régió további gazdasági fejlődésének lehetősége-
ként tekint az IndustriLAB kezdeményezésre, ami kutatással 
és innovációval tovább bővítheti a regionális légiközlekedési 
ágazatot. Az IndustriLAB már jelenleg is a teljes munkaerő 
5 %-nak biztosít állást. További célja, hogy más stratégiai fon-
tosságú iparágakban, például az autóiparban és a vasúti ága-
zatban is eredményes legyen.

Az IndustriLAB a Pikárdián kívüli régiókra is hatással van, 
különösen a szomszédos Nord-Pas-de-Calais-ra, ahol a vasút- 
és autóipar jelentős.

A 2009-ben elindított és a 2007–2013 közötti időszakban az 
ERFA társfinanszírozásával megvalósított IndustriLAB projekt 
teljes mértékben összhangban van az Európa 2020 stratégi-
ával, és régiószerte jelentős technológiai szakértői bázist 
képvisel.

Pikárdia és az európai alapok 2010 óta 25, együttműködé-
sen alapuló innovatív projektet támogattak. Ezek olyan vál-
lalatokat, kutatólaboratóriumokat és regionális technikai 
központokat is érintenek, amelyek javítják a régió iparának 
versenyképességét, és hatással vannak Pikárdia egyetemi 
kutatási kezdeményezéseire.

▶ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.industrilab.fr

Skupni stroški: 
20 800 000 EUR
EU-hozzájárulás:  
6 450 000 EUR
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