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V udobje vašega omizja vam prinašamo informacije o pomembnih dogodkih, aktualnih razpisih in ostalih
vsebinah, ki bi se vam zdele zanimive. Za dodatne informacije sledite povezavam.

Novice

Objavljen prvi razpis na osnovi
Pridružitvenega sporazuma z Evropsko
vesoljsko agencijo

Razvojne spodbude v letu 2021
Ministrstvo za gospodarstvo je na svojih spletnih straneh
objavilo razvojne spodbude za gospodarstvo, ki jih lahko
pričakujemo v letu 2021. Opredeljena je višina sredstev ter
njihov namen, iz katerega se da razbrati, katere razpise
lahko pričakujemo. Ni pa še znana časovnica izvedbe
razpisov in upamo, da vam bomo lahko to informacijo
posredovali kmalu.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja / institucije s sedežem v
Sloveniji, ki morajo biti nosilci projekta. Možno je tudi
sodelovanje s partnerji iz drugih držav članic Evropske
vesoljske agencije (ESA), ob upoštevanju omejitev iz
razpisa. Vrednost razpisa je 500.000 evrov.

Preberi več

Preberi več

Uspešna naveza slovenske industrije in
znanosti

Poročilo o nivoju krožnosti današnjega
gospodarstva
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Januarja je bilo na pobudo Circle Economy objavljeno
poročilo Circularity Gap Report 2021. Danes je 8,6%
gospodarstva krožnega. Prvo poročilo Circular Gap Report
je predstavilo zaskrbljujočo statistiko, da je bilo svetovno
gospodarstvo samo 9,1% krožno, kar pušča ogromno vrzel v
krožnosti. Poročilo, objavljeno januarja 2018 v času World
Economic Forum v Davosu je bilo od takrat posodobljeno in
se objavlja vsako leto. Tokratna iteracija zaznamuje četrto
izdajo. Poročilo zagotavlja širok vpogled v globalni
metabolizem in tudi ključne vzvode za prehod v krožnost.

Zaživel bo merilni robot, ki je plod triletnega sodelovanja
domačih znanstvenikov in gospodarstva. Proizvodnja bo
tako veliko manj odvisna od človeka. Merilni robot, ki ga je
razvil laboratorij za robotiko na ljubljanski fakulteti za
elektrotehniko v sodelovanju s podjetjem Kolektor, bo
predvsem preverjal dimenzije produktov, izdelanih na
proizvodnih linijah. Možnosti njegove uporabe je še bistveno
več, saj razvijalci zasledujejo cilje modularnosti,
prilagodljivosti končnemu uporabniku in industrije 4.0.
Projekt, ki je že v sklepni fazi, je odličen primer sodelovanja
slovenske znanosti in industrije, v katerega so bili vključeni
tudi obetavni študentje.

Preberi več

Preberi več

Prihajajoči dogodki
Tea with Reason, what changes for business under
the UK-EU trade
11. Feb 2021 ob 9:30
Sporazum o trgovini in sodelovanju med Združenim kraljestvom in EU velja od 1.
januarja. Pravila o poslovanju z Evropo so se spremenila in potrebne so
spremembe, da lahko nadaljujete s poslovanjem.

Preberi več

Seminar: Circular Expert Practitioners
11. Feb 2021 ob 15:00
Vljudno vas vabimo, da se prijavite na prihajajoči Circular Expert Practitioners
seminar. Predstavili vam bodo nove trende v bančništvu, tveganja v linearnih in
krožnih poslovnih modelih ter nadgrajen rezultat ocenjevanja krožnosti.

Preberi več

SelectUSA virtual tour: Nevada
27. Jan 2021 ob 10:00
Urad guvernerja Nevade za gospodarski razvoj (GOED) vas vabi, da se jim
pridružite na virtualni ogled SelectUSA: Nevada. Razpravljali boste o prednostih
poslovanja v Nevadi, o cvetoči tehnologiji zvezne države in napredku pametnih
mest, proizvodnji in dolgoletni glavni gostinski industriji.

Preberi več

Aktualni razpisi
Blue Economy Window
Sredstva: 20 milijonov €
Rok za prijavo: 16.2.2021
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo je objavil nov razpis za podporo trajnostnemu razvoju MSP v modrem gospodarstvu po
vsej Evropski uniji. Razpis za zbiranje predlogov je eden od mnogih odskočnih ciljev za cilje Evropske unije za zeleni dogovor
(Green Deal).
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Innovation Fund (Small-scale)
Sredstva: 100 milijonov €
Rok za prijavo: 10.3.2021
Razpis je primeren za projekte s kapitalskimi izdatki med 2,5 in 7,5 milijona EUR in se osredotoča na inovativne, a zrele
tehnologije, ki so pripravljene vstopiti na trg.

2. javni razpis mreže RIMA
Sredstva: do 150.000 € na konzorcij
Rok za prijavo: 17.3.2021
Projekt RIMA bo podpiral razvoj in uvajanje aplikacij za robotiko I&M z nepovratnimi sredstvi preko Robotics Innovation
Experiment (RIE).

ELI–ALPS Commissioning User Call 2020
Sredstva: 720.000 €
Rok za prijavo: 20.5.2021
Primarni cilj Raziskovalne Ustanove ELI-ALPS je omogočiti dostop do širokega spektra vodilnih ultrakratih svetlobnih impulzov
skupinam uporabnikov mednarodne znanstvene skupnosti.

ESA - Requesting Party Activity
Sredstva: 500.000 €
Rok za prijavo: 15.3.2021
Na razpis se lahko prijavijo podjetja / institucije s sedežem v Sloveniji, ki morajo biti nosilci projekta. Možno je tudi sodelovanje
s partnerji iz drugih držav članic Evropske vesoljske agencije (ESA), ob upoštevanju omejitev iz razpisa. Vrednost razpisa je
500.000 evrov.

SRIP ToP Člani
Predstavljamo vam enega izmed naših članov:

Albatros PRO
Družinsko podjetje Albatros-pro d.o.o. z dvajsetletno tradicijo ponuja široko
paleto rešitev avtomatizacije tehnoloških procesov v proizvodnji izdelkov za
avtomobilsko industrijo, sanitarno tehniko in proizvodnjo izdelkov za široko
potrošnjo. Svojim kupcem ponujajo celovite rešitve organizacije delovnih
procesov, v njihove naprave po želji kupca vgradijo nadzorni sistem za sistemsko
spremljanje proizvodnih procesov, ki omogoča nadzor nad delovanjem
postrojenja z oddaljenega mesta oziroma prek telefona. Razvijajo tudi
samostojne rešitve na področju pranja izdelkov po obdelavi, posluževanja
brizgalnih strojev z vstavljanjem zahtevnih podsklopov v brizgalno orodje in
izdelavo naprav za pripravo personaliziranih kozmetičnih izdelkov.

Za dodatne informacije sledite povezavam ali preverite še ostale Novice in Dogodke na naši spletni
strani.
Kot ste najbrž tudi že opazili, smo našo spletno stran v določeni meri že prenovili. Še naprej jo bomo
izboljševali in posodabljali, da bo ta za vas čimbolj relevantna ter vam bo služila kot vir koristnih
informacij.
Poleg spletne strani, za obveščanje uporabljamo tudi Twitter in Linkedin, kjer vas vljudno vabimo, da se
nam pridružite.
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Naložbo št. 2130-17-090102 sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sporočilo ste prejeli, ker ste se član SRIP ToP ali pa ste kakorkoli drugače sodelovali pri naših aktivnostih
in podali vaše soglasje za obveščanje preko elektronske pošte. Nekatere kontakte smo prejeli tudi v
javno dostopnih bazah. V kolikor naših obvestil ne želite več prejemati, nas o tem obvestite.
© SRIP Tovarne Prihodnosti 2020
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