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Projektna pisarna SRIP ToP  

Tržaška cesta 315, 

1000 Ljubljana 

Web: http://www.ctop.ijs.si 

E-mail: ctop@ijs.si  
 

 

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 
  

 

 

EU bo za prehod v zeleno industrijo 

namenila 10 milijard evrov 
 

Cilj je pospešiti prehod v zeleno, podnebno nevtralno in 

digitalno Evropo ter povečati konkurenčnost industrije. EU 

bo zagotovila skoraj 10 milijard evrov finančnih sredstev, ki 

jih bodo partnerji dopolnili z vsaj enakovrednim zneskom. 

Kot so sporočili iz komisije, naj bi ta skupni prispevek 

mobiliziral dodatne naložbe v podporo prehodu in ustvaril 

dolgoročne pozitivne učinke na zaposlovanje, okolje in 

družbo. 

 

Preberi več 
 

 

 

 

Institut Jožef Stefan je postal 

polnopravni član EIT Manufacturing 

Institut Jožef Stefan je v mesecu Februarju 2021 postal 

polnopraven član EIT Manufacturing in s tem odprl vrata do 

sodelovanja v projektih  EIT Manufacturing tudi vsem ostalim 

članom SRIP ToP. EIT Manufacturing je inovacijska 

skupnost v okviru Evropskega inštituta za inovacije in 

tehnologijo (EIT) – ki povezuje vodilne proizvodne akterje v 

Evropi. Z močno interdisciplinarno in zaupanja vredno 

skupnostjo bodo evropskim izdelkom, procesom, storitvam 

dodali edinstveno vrednost – in spodbudili ustvarjanje 

globalno konkurenčne in trajnostne proizvodnje. 

 

Preberi več 
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Napoved razpisnih tem 2021-2022 za 

Obzorje Evropa 

Obzorje Evropa (Horizon Europe) je nov okvirni program 

Evropske unije za raziskave in inovacije in bo aktiven v 

obdobju med leti 2021 do konca leta 2027. Proces 

strateškega načrtovanja programa Obzorje Evropa se 

osredotoča predvsem na globalne izzive in steber evropske 

industrijske konkurenčnosti podjetij. Obsega tudi del 

programa za širitev udeležbe udeležbo in krepitev 

evropskega raziskovalnega prostora. Skupna vrednost 

finančnih sredstev, ki bodo namenjena novim aktivnostim bo 

največja dosedaj, presegala bo 95,5 milijard EUR. 

 

Preberi več 
 

 

 

 

EIT Manufacturing poziva organizacije 

za zbiranje predlogov za izvedbo 

projektov v letu 2022 

EIT Manufacturing zbira predloge za dejavnosti na področju 

izobraževanja, inovacij in ustvarjanja podjetij, s katerimi 

bodo dosegli  ekonomsko vrednost in vpliv na družbo. 

Vabljene so organizacije, ki trenutno niso članice združenja 

EIT Manufacturing , da sodelujejo v razpisu za zbiranje 

predlogov. Za več informacij o tem, kako se pridružiti pozivu 

, prenesite smernice za razpis za zbiranje predlogov 2022. 

 

Preberi več 
  

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

 

 

  

 

 

Posvet: Ali robotizacija in avtomatizacija industrije 

jemlje delovna mesta? 
16. Mar 2021 ob 10:00 

Kakšne so naše predstave o prihodnost dela z roboti in drugimi napravami, a je 

strah pred prihodnostjo, v kateri so tehnologije v ospredju, upravičen in kako 

digitalizacija in robotizacija industrije vpliva na delavstvo?  Tem in drugim 

vprašanjem se bodo posvetili na posvetu, ki ga na GZS so-organizirajo s 

predstavniki delojemalcev (SKEI). 

Preberi več 

  

 

 

 

  

 

 

Predstavitev možnosti sodelovanja članov SRIP ToP z 

EIT Manufacturing 
16. Mar 2021 ob 14.00 

Vabimo vas na spletno delavnico, kjer vam bo koordinator vsebin doc.dr. Igor 

Kovač iz Instituta “Jožef Stefan” predstavil EIT Manufacturing in vas seznanil z 

možnostmi sodelovanja. 

Preberi več 

  

 

 

 

   

 

Usposabljanja operaterjev za krožno/digitalno 

transformacijo malih in srednje velikih podjetij 
16. Mar 2021 ob 15:00 

Ena najbolj vročih tehnologij strojnega vida je 3D. Ne glede na to, ali gre za 

meritve, inšpekcijske preglede ali robotsko vodenje, primeri uporabe tako v 

industrijski avtomatizaciji kot tudi v potrošniških aplikacijah za 3D-slike naraščajo, 

saj ponudba komponent in programske opreme še naprej napreduje. 

Preberi več 
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Aktualni razpisi 
  

 

StandICT.eu 

Sredstva: 3 milijone € 

Rok za prijavo: 11.3.2021 
StandICT.eu 2023 ponuja finančno podporo za vključevanje v razvoj mednarodnih standardov z IKT področij (cloud 

computing, IoT, 5G, Cybersecurity and data) ali vertikalnih področij (AI, Industry 4.0, eHealth, Quantum technologies itd.). 
 

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. 
  

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). 
 

 

Better Factory 1st open call 

Sredstva: do 200.000 € 

Rok za prijavo: 18.3.2021 
Cilj projekta je izbrati najbolj inovativne rešitve na izzive proizvodnih SME in Mid-cap podjetij, ter prepoznati umetnike in 

dobavitelje tehnologij, ki so pripravljeni nagovoriti in sodelovati z proizvodnimi MSP. 
 

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. 

 
  

 
 

SRIP ToP Člani 
Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 

  

 

 
 
 

 

  

 

 

Danfoss Trata d.o.o.  

Danfoss Trata je vodilni dobavitelj komponent za aplikacije daljinskega ogrevanja 

in hlajenja ter regulacije ogrevanja in klimatizacije stavb. So strokovnjaki za 

rešitve, ki pripomorejo k optimalni rabi energije in njenem prenosu pri ogrevanju 

ter prezračevanju. Imajo edinstveno kombinacijo znanja na področju toplotnih 

podpostaj, regulatorjev in prenosnikov toplote, širok prodajni program in izjemne 

izkušnje na področju uporabe njihovih izdelkov v različnih aplikacijah. Vse to pa 

jim omogoča razvijati izdelke, ki postavljajo prihodnje standarde in so usklajeni s 

proizvodnimi procesi. Za zaposlene v Danfoss Trata je nenehna želja po 

izboljševanju izdelkov in izvajanju raziskav za razvoj novih tehnologij in postala 

način življenja. Strast do inovacij je del Danfossovega podjetniškega duha. Velike 

naložbe, sodelovanje s kupci in dobavitelji ter predani zaposleni postavljajo nove 

standard za razvoj izdelkov v Danfossu. 
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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. 
  

   

 

   

 

   

 

 

  

  

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, se lahko odjavite na povezavi. 
   

© SRIP Tovarne Prihodnosti 2020 
    

 


