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Projektna pisarna SRIP ToP
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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

Fakulteta za strojništvo vabi na
industrijsko izobraževanje: Osnove
Hidravlike

EIT Manufacturing razpis za
transformacije SME-jev
Razpis za preoblikovanje SME-jev želi podpreti podjetja, ki
nameravajo na svojih proizvodnih linijah ali proizvodnih
sistemih izvesti transformativni projekt. V okviru razpisa
ponujajo: Transformation services package (pridobite
namensko podporo pri celotni projektni olajšavi,
konceptualizaciji in izvedbi, spoznajte izvorne tehnologije in
ponudnike, spoznajte prvovrstne strokovnjake, pomembne
za projekt preobrazbe ter pridobite dostop do mreže EIT
Manufacturing in mednarodne prepoznavnosti) in
Transformation financial support package (finančna podpora
do 150.000€)

Vsi, ki se kakorkoli srečujejo s hidravličnimi stroji in
napravami imajo možnost spoznati osnove hidravlike, saj
velja načelo »dobri temelji – stabilna zgradba«.
Izobraževanje bo v veliko pomoč pri vzdrževanju obstoječih
in projektiranju ali nakupu novih hidravličnih sistemov.
Izobraževanje je razdeljeno na osem logičnih sklopov, ki v
celoti pokrivajo področje pogonsko-krmilne hidravlike. Vsak
posamezni sklop predavanj je podkrepljen s praktičnimi
primeri v laboratoriju.

Preberi več

Preberi več
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EIT Manufacturing poletna šola

I4MS – Kako transformirati rezultate
raziskav v tržne izdelke

Če ste raziskovalec in želite povečati svoje sposobnosti in
kompetence na področju pametne proizvodnje, EIT
Manufacturing trenutnim ali bodočim doktorskim študentom
nudi potrebne spretnosti, praktično znanje, stališča in
vrednote, ki ustrezajo kompleksnim zahtevam v industriji 4.0.
Poletna šola EITM bo priložnost za samostojne, ambiciozne
doktorske študente, da razširijo svojo mrežo s potencialnimi
evropskimi partnerji in okrepijo svoje sposobnosti in
kompetence v naprednih orodjih za oblikovanje, izvajanje,
organizacijo, oceno kakovosti in izboljšanje inteligentnih
proizvodnih sistemov.

Različne proizvodne organizacije imajo lahko različne
strategije za pretvorbo rezultatov raziskav v tržne izdelke,
storitve ali druga sredstva. Vendar so ti vedno povezani s
posebnimi taktičnimi odločitvami ali pristopi, kot je
raziskovanje ali izkoriščanje rezultatov projekta, pri čemer je
treba upoštevati številne alternativne poti.

Preberi več

Preberi več

Prihajajoči dogodki
World Congress on Engineering Asset Management
15. do 18. Avg 2021
WCEAM 2021 je forum za visokokakovostna posvetovanja o tehničnih in
gospodarskih vprašanjih, osredotočenih na trajnostno upravljanje inženirskih
sredstev v obdobju četrte industrijske revolucije in poslovnih modelov
globalizacije 4.0.

Preberi več

IoT Week 2021
30. Avg – 3. Sep 2021
Industrijski IoT naslednje generacije se bo moral odzvati na nove zahteve po
agilnosti, prilagodljivosti in odpornosti v proizvodnji. Moral bo obvladati hitrost,
obdelavo podatkov in energetsko učinkovito inteligenco.

Preberi več

Industry 4.0 Web Cafe
31. Avg 2021 ob 12:00
Predstavniki petih evropskih pobud za digitalizacijo proizvodnje, Integradde,
DIMOFAC, Penelope, LevelUp in I4MS, se sestanejo v času odmora za kavo, da
bi razpravljali o tem, kako omogočiti tovarne prihodnosti ne le na papirju, ampak
tudi na tekočih linijah.

Preberi več
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Dan slovenske elektroindustrije
31. Avg 2021 ob 13:00
Vljudno vas vabimo na krajši dogodek v živo, kjer bodo na GZS predstavili
slovensko in evropsko elektroindustrijo, sledila pa bo okrogla miza in druženje.

Preberi več

EUROPEAN DEFENCE FUND 2021 – Informativni dan
za slovenske deležnike
1. Sep 2021 ob 10:00
Namen dogodka je predstaviti delovni program Evropskega obrambnega sklada
2021 in razpise 2021 v 15 tematskih kategorijah ukrepov. Poleg predstavitve
razpisov za zbiranje predlogov bo dogodek predstavil tudi izkušnje uspešnih
koordinatorjev projektov v prejšnjih razpisih EDIDP in PADR ter razpravljal o
oblikovanju partnerstev na ravni EU v obrambnem sektorju.

Preberi več

Spletna konferenca: »Dan najboljše prakse« –
Digitalni lean v proizvodnji
1. Okt 2021 ob 9:30
Letos praznujemo jubilejno, 10. obletnico konference Dan najboljše prakse v
organizaciji Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav. Tokratna konferenca
je namenjena predstaviti primerov uporabe digitalnega lean-a za odpravljanje
napak ali izgub v proizvodnem procesu, z jasnim ciljem ustvari višjo dodano
vrednost.

Preberi več

Aktualni razpisi
AI REGIO

Sredstva: do 100.000 €
Rok za prijavo: 30.9.2021
Cilj javnih razpisov v AI REGIO je nadaljnje širjenje in razširitev vpliva na druge evropske regije in se osredotočajo na
sprejemanje aplikacij AI za poslovanje SME. Tako bodo inovativni eksperimenti z umetno inteligenco v proizvodnji postali
digitalni prinašalci sprememb za Evropo in njene regije.

Change2Twin

Sredstva: do 90.000 €
Rok za prijavo: 30.9.2021
V prvem javnem razpisu Change2Twin za pridobitev vavčerjev bo izbranih do 11 SMEjev in mid-cap podjetij. Za pridobitev
tehnologij in sistemov na področju digitalnih dvojčkov za uporabo v proizvodnji, bodo ti prejeli pavšalni znesek do 90.000 EUR
s popolno tehnično podporo v okviru 11-mesečnega programa.

KITT4SME

Sredstva: do 100.000 €
Rok za prijavo: 15.9.2021
KITT4ME malim in srednje velikim podjetjem nudi prilagojeno in za industrijo pripravljeno strojno, programsko in organizacijsko
opremo, ki je na voljo v obliki modularne prilagodljive digitalne platforme, ki v njihove proizvodne sisteme brez težav
implementira umetno inteligenco.

Zero Defects Manufacturing Platform

Sredstva: 2 mil €
Rok za prijavo: 1.10.2021
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V drugem javnem razpisu, katerega rok za prijavo je 1. oktober 2021 in je vreden 2mil EUR, nameravajo izbrati 20
podprojektov za SME ponudnike tehnologij, SME ali start-up razvijalce programske opreme in / ali podjetja katere koli velikosti
s področja proizvodnje ali dobavne verige za izvajanje dejavnosti.

SRIP ToP Člani
Predstavljamo vam enega izmed naših članov:

Rettro d.o.o.
Začetki podjetja segajo v leto 2006, kjer so do leta 2009 večino časa bili le 3
zaposleni. Večino opravljenega dela je bilo v obliki podpore večjim podjetjem pri
razvoju tehnično in vsebinsko zahtevnih projektov. Poleg podpore velikim
podjetjem pa so ves čas razvijali tudi produkte in storitve za svetovni splet,
predvsem prirejene za uporabo na mobilnih napravah. Tako so že v samem
začetku delovanja izdelali celotno storitveno platformo, ki omogoča nudenje
storitev na svetovnem spletu in vgrajenih brskalnikih v mobilnih napravah. Dobro
opravljeno delo njihove ekipe je rezultiralo v pridobivanju novih naročnikov.
Začeli so z razvojem lastne rešitve RETTRO LASER CAD/CAM, za kar so prejeli
tudi sredstva Evropskega socialnega sklada. Skozi leta so rasli in povečevali
ekipo. Od leta 2018, v podjetju štejejo 9 zaposlenih, sodelujejo pa tudi s
partnerskim razvojnim podjetjem in samostojnimi razvijalci, s katerimi njihovo
razvojno ekipo prilagajajo potrebam naročnikov. V podjetju tako razvijajo
aplikacije in informacijske sisteme po meri naročnikov z najsodobnejšimi
tehnologijami. Ponujajo razvoj mobilnih aplikacij, spletnih aplikacij, vgradnih
sistemov kot tudi namiznih rešitev. Njihovi zaposleni so izkušeni razvijalci s
poznavanjem širokega spektra tehnologij.

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.
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