DIRA Automatiseringsprisen – Kriterier
DIRA Automatiseringsprisen uddeles hvert år af DIRA (Dansk Robotnetværk).
Baggrund og kriterier findes i denne dokument…

DIRA Automatiseringsprisen Kriterier
”DIRA Automatiseringsprisen uddeles hvert år til en virksomhed, der har
skabt eller fastholdt produktion i Danmark gennem udvikling eller
automatisering baseret på robotteknologi på en banebrydende måde, der
muliggør nye produktionsmetoder eller nye produkter.
I bedømmelsen indgår desuden forbedringer af arbejdsmiljø, kvalitet,
leveringsevne, salg samt produktivitet.
Hvad skal DIRA Automatiseringsprisen vise
Dansk state-of-the-art automationskunst. DIRA Automatiseringsprisen gives til automatisering af en proces med
robotteknologi, med fokus på fastholdelse af dansk produktion og arbejdspladser. DIRA Automatiseringsprisen gives for
nytænkning og skal vise fremdriften, kreativiteten og ikke mindst udvikling og/eller anvendelse inden for dansk
automation, herunder præmierer innovative og modige robotapplikationer, under hensyntagen til virksomhedens
størrelse og formåen. Gennem den gode historie, skal DIRA Automatiseringsprisen øge kendskabet til mulighederne ved
indførelse af robotteknologi, samt at robotter fastholder arbejdspladser i Danmark.
Hvem har gavn af DIRA Automatiseringsprisen
Vinderen, partner/integrator og underleverandør.
Dansk industri, erhvervsliv, eksport og konkurrencekraft.
Uddannelsesinstitutioner.
Velfærdsstaten og Danmark som helhed.
DIRA og venue for overrækkelse.
Hvem skal høre om DIRA Automatiseringsprisen
Alle i Danmark.
Pressen, både den tekniske, erhvervsmæssige og almene presse, i såvel Danmark som udlandet.
Branchen, herunder industriens slutbrugere, integratorer, eksportbranchen politikere, investorer og befolkningen.
Unge mennesker på vej til at vælge uddannelse med fokus på at få flere ind på det tekniske uddannelser.
Hvem skal omtale DIRA Automatiseringsprisen
Pressen, herunder de større tekniske og erhvervsrettede medier, såvel trykte som elektroniske.
Erhvervsfolk og politikere, gerne statsminister, erhvervsminister og uddannelsesminister.
Vinderen og alle involverede, eventuelt igennem formidling i form af video på YouTube og andre sociale medier.
De tekniske uddannelsessteder.
Nærmarkederne
Hvem kan indstille til DIRA Automatiseringsprisen
Alle som kan pege gode applikationer. Særligt fagligt kompetente personer bør indstille.
Man kan ikke indstille sig selv personligt, men man kan godt indstille sin virksomhed. Medlemmer af juryen kan ikke
indstille DIRA Automatiseringsprisen, men kan godt opfordre virksomheder til at indstille.

For at sikre kvalitet og at indstillingerne repræsenterer udviklingen i industrien, foregår indsamlingen af indstillinger
løbende henover året.
Timing:






Indsamling: løbende henover året. Der bliver åbnet op på hjemmesiden, når prisen fra det indeværende år er
overrakt.
Deadline for indstilling 1 maj
Nominerede offentliggøres midt- maj
Besøg juni, august/september
Overrækkelse for automatiseringspris oktober (afhængig af datoer for HI og Automatik)

Bedømmelse (Evalueringsspørgsmål, karakter fra 1-5 gives)








I hvilken grad er løsningen nytænkende ind for automatisering?
I hvilken grad har løsningen været med at gøre virksomheden mere produktiv?
Har det indstillede haft betydning for arbejdsmiljøet en i en eller flere danske virksomheder
Har det indstillede haft betydning for kvaliteten i en eller flere virksomheders produktion?
Hvor stor betydning har det indstillede haft for danske virksomheders leveringsevne?
Hvor stor betydning har det indstillede haft for danske virksomheders salg?
Har det indstillede haft betydning for en eller flere danske virksomheders produktivitet?

Der vil derudover blive foretaget en mere samlede kvalitativ vurdering af hver af de indstillede.
Hvad er DIRA sekretariatets rolle
DIRA sekretariatet er ikke en del af juryen, og er ikke med til at bedømme de indstillede. DIRA sekretariatet deltager dog i
jury-møder som facilitator og for at sikre at processen og evalueringen af de indstillede følger kriterierne for DIRA
Automatiseringsprisen. DIRA sekretariatet kan stille spørgsmål, men udtaler sig ikke om kvaliteten eller udtrykker deres
mening om den indstillede ansøgning.
Hvem kan modtage DIRA Automatiseringsprisen
Alle danske virksomheder, integratorer, robotproducenter, komponentproducenter og slutkunder. Kort sagt alle der har
den gode automatiseringshistorie, som kan være til inspiration for danske industrivirksomheder. Jurymedlemmer samt
bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage DIRA Automatiseringsprisen.
Juryens sammensætning
Juryen består af 3 faste medlemmer der repræsenterer akademia, presse og interesseorganisationer, pt. Ole Madsen fra
Aalborg Universitet, Bjørn Godske fra Ingeniøren og Nigel Edmondson fra MADE. Det fjerde medlem er fra industrien, pt.
Peter Krogh fra VOLA.
Femte medlem er sidste års vinder, og udskiftet hvert år.

Godkendt af DIRA bestyrelse juni 2017.

