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Titlu:
Tehnologii integrate pentru accesibilitatea in muzee a persoanelor cu nevoi speciale

Rezumat:
O mica companie italiana de hi-tech, care lucreaza de peste un deceniu cu centre de cercetare specializate in
dezvoltarea de tehnologii pentru valorificarea patrimoniului cultural, este in cautarea de tehnologie si parteneri
industriali cu aptitudini complementare, asociatii si institutii culturale pentru a dezvolta un produs demonstrativ pentru
o mai atractiva si accesibila valorificare a muzeelor "pentru toti" si, in special pentru persoanele cu deficiente
senzoriale. Proiectul ar putea fi finantat din fonduri UE (H2020, Eurostars)
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Descriere:
O mica companie italiana de hi-tech, care lucreaza de peste un deceniu cu centre de cercetare specializate in
dezvoltarea si aplicarea de tehnologii de imagistica pentru valorificarea de documente si artefacte de interes istoric si
artistic, este in cautarea de parteneri si firme din industrie pentru a completa abilitatile lor, orientate spre o valorificare
atractiva si accesibila "pentru toti" a muzeelor si produselor de interes cultural, cu atentie speciala pentru persoanele
cu deficiente senzoriale.
Muzeele si alte locuri de cultura si arta ar trebui sa fie accesibile si provocatoare pentru diferite grupuri de utilizatori,
inclusiv pentru persoanelor de diferite varste, medii si nivelurile de educatie si pentru persoanele cu nevoi speciale.
A raspunde cererii de nevoi variate este o provocare care necesita integrarea diferitelor tehnologii avansate si, dupa
caz, dezvoltarea de aplicatii specializate.
Scenariul propus necesita integrarea tehnologiilor pentru:
- Interfete multisenzoriale avansate: dispozitive haptice, imprimare 3D, text in audio, video, sisteme audio, traducere
automata, etc.
- Localizarea utilizatorii si ghiduri: localizare GPS outdoor, localizare intr-un spatiu inchis cu tehnologie WiFi, RFID,
geomagnetismului, bastoane albe inteligente, aplicatii mobile, etc.
- Managementul cunoasterii si crearea de profiluri dinamice ale utilizatorilor: ontologii, modele de vizitare, detectare
rute, constrangeri de management, etc.
Compania opereaza deja in stransa colaborare cu unele centre de cercetare din Italia si isi propune sa dezvolte un
parteneriat european cu IMM specializate, centre de cercetare, centre de servicii si asociatii ale utilizatorilor cu nevoi
speciale, muzee si institutii culturale interesate de dezvoltarea unui produs demonstrativ prin integrarea solutiilor deja
dezvoltate si punerea in aplicare de noi facilitati, datorita fondurilor nationale si europene.
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Specificația tehnică a produsului/tehnologiei sau expertiza avută în vedere:
Compania este in cautarea pentru expertiza tehnica complementara si competenta in piata in special pe:
- interfete multisenzoriale avansate, in special pentru deficiente senzoriale
- Gamification, care urmeaza sa fie aplicate pentru valorificarea patrimoniului cultural (muzee, etc.)
Compania este, de asemenea, in cautarea de:
- Institutii culturale europene
- Asociatii de handicap senzorial,
- Servicii pentru organizare de expozitii
- interesat sa se implice in dezvoltarea unui produs demonstrativ

Comentarii privind stadiul de dezvoltare:
In parteneriat cu alte centre universitare si de cercetare din Italia, compania a dezvoltat mai multe aplicatii bazate pe
imagistica multispectrala pentru restaurarea virtuala de manuscrise si picturi

Comentarii privind statutul Drepturilor de Proprietate Intelectuală:
Cateva tehnologii dezvoltate de companie în zona de restaurare virtuale sunt brevetate.
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Solicitant:
Tipul și mărimea firmei:

IMM<10

Anul înființării:

1996

Implicat în cooperare transnațională: DA
Limbi vorbite:

engleza

Țara solicitantului:

Italia

Partener vizat:
Tipul și rolul partenerului vizat:
Compania este in cautarea de:
- Universitati si centre de cercetare, IMM-uri hi-tech cu expertiza tehnica complementara (vezi mai jos)
- Companii care organizeaza expozitii cu competente specifice de piata
- Institutii culturale europene si asociatii pentru dizabilitati senzoriale interesate sa coopereze pentru o mai buna
identificare a cerintelor si de a participa la dezvoltarea unui produs demonstrativ
Expertiza tehnica este deosebit de necesar pe:
- Interfete multisenzoriale avansate, in special pentru deficiente senzoriale
- Gamification, care urmeaza sa fie aplicate pentru valorificarea patrimoniului cultural (muzee, etc.)

Tipul și mărimea partenerului vizat:
IMM, Universitate, Institutie de cercetare si dezvoltare

Tipul parteneriatului vizat:
Acord de cooperare tehnică
Acord de cooperare pentru cercetare

Dacă această propunere de colaborare este de interes pentru dumneavoastră, vă rugăm să completați o
Expresie de Interes. Formularul aferent completat va fi expediat pe e-mail la adresa: een@adrnordest.ro

Descarcă Expresia de Interes
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