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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

Razmišljate o novem koraku v svoji
karieri? Pridružite se nam!

Prihajajoči razpisi v okviru programa
Digital Europe 2021-2022

Ključne funkcije strateškega dolgoročnega povezovanja so
izdelava, izvedba in dopolnjevanje strateškega akcijskega
načrta za področje Tovarn prihodnosti, nadaljnji razvoj in
podpora ključnih tehnologij, aktivnosti glede razvoja skupnih
storitev, internacionalizacija, razvoj človeških virov,
zastopanje skupnih interesov do države, skupno nastopanje
na domačih in EU projektih itd. V podporni ekipi Centra ToP
potrebujemo sodelavca/ko, ki bo zadolžen/a za finančno
spremljanje našega poslovanja in poročanje.

Posredujemo vam osnutke programa Digital Europe z
okvirnim opisom tem prihodnjih razpisov v letih 2021 in
2022. Program bo okrepil kritične digitalne zmogljivosti EU s
poudarkom na ključnih področjih umetne inteligence (AI),
kibernetske varnosti, naprednega računalništva, podatkovne
infrastrukture, upravljanja in procesiranja ter njihovi
integraciji in najboljših primerih uporabe za kritične sektorje,
kot so energija in okolje, proizvodnja , kmetijstvo in zdravje.

Preberi več

Preberi več
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Trgovinski sporazum med EU in Veliko
Britanijo

Stanje Strojnega Vida na osnovi Umetne
Inteligence v letu 2020

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim
kraljestvom določa sprejete dogovore na področjih, kot so
trgovina z blagom in storitvami, digitalna trgovina,
intelektualna lastnina, javna naročila, letalski in cestni
promet, energija, ribištvo, socialna varnost usklajevanje,
kazenski pregon in pravosodno sodelovanje, tematsko
sodelovanje in sodelovanje v programih Unije. Podprta je z
določbami, ki zagotavljajo enake konkurenčne pogoje in
spoštovanje temeljnih pravic.

Ali so podjetja glede na prednosti začela uporabljati umetno
inteligenco pri vizualnih pregledih? Če je odgovor pritrdilen,
kakšna je raven posvojitve in kakšni so izzivi? Ta vprašanja
in še več so Landing AI, industrijsko podjetje za umetno
inteligenco, in Združenje za napredno avtomatizacijo
spodbudili k uvedbi raziskave o stanju strojnega vida na
osnovi umetne inteligence.

Preberi več

Preberi več

Prihajajoči dogodki
ToP Delavnica: Senzorji 4.0
14. Jan 2021 ob 10:00
Senzorji so pomemben oz. nepogrešljiv element industrije 4.0. V seriji delavnic
bomo prikazali njihove značilnosti in omejitve ter uporabno vrednost senzorjev v
proizvodnem procesu s primeri uporabe.

Preberi več

Spletna delavnica TETRAMAX: Keras in globoko učenje
skozi zglede
14. Jan 2021 ob 12:30
V okviru TETRAMAX Kompetenčni center CLEC na IJS organizira delavnico, na
kateri se boste seznanili s knjižnico Keras in njeno uporabo na praktičnih
primerih iz globokega učenja.

Preberi več

EFFRA delavnica na temo Kibernetske varnosti
20. Jan 2021 ob 9:45
Spletna delavnica bo omogočila vpogled v nedavni razvoj projektov, ki se
osredotočajo na kibernetsko varnost v proizvodnji: projekta SeCoIIA in
COLLABS.

Preberi več

Aktualni razpisi
Green Deal
Sredstva: 1 milijarda €
Rok za prijavo: 26.1.2021
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Projekti, financirani v okviru tega razpisa, naj bi prinesli rezultate z oprijemljivimi koristmi na desetih področjih, ki zajemajo
osem tematskih področij, ki odražajo ključna delovna področja evropskega zelenega dogovora, ter dve horizontalni področji.

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).

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.

SRIP ToP Člani
Predstavljamo vam enega izmed naših članov:

Elvez d.o.o.
Podjetje ELVEZ d.o.o. je proizvajalec specializiranih izdelkov za avtomobilsko
industrijo, električno in strojno industrijo ter proizvajalce bele tehnike. Njihova
izhodišča so odličnost izdelkov in storitev, nenehno izboljševanje in razvoj znanja
ter dobri odnosi z vsemi deležniki.
Osnovna dejavnost podjetja je proizvodnja. Kombinacija treh proizvodnih
programov jim omogoča popolno storitev za svoje stranke. Specializirani so za
proizvodnjo in izdelavo kabelskih snopov, kabelskih kompletov / dodatkov in
ožičenja, različnih napajalnih kablov, kabelskih kompletov s senzorsko tehniko,
brizganje tehničnih plastičnih delov, vakuumske metalizacije izdelkov ter
montažo (montaža) različnih kompleksnih component.

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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Micro so ft Office je preprečil samodejni prenos slik e iz interneta, da bi pomagal zaščititi v ašo zasebnost.
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Micro so ft Office je preprečil samodejni prenos slik e iz interneta, da bi pomagal zaščititi v ašo zasebnost.
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Microsoft Office je preprečil samodejni prenos slik e iz interneta,
da bi pomagal zaščititi v ašo zasebnost.
https://oepnck .stripocdn.email/content/guids/CA BINET_454e8ee
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Micro so ft Office je preprečil samodejni prenos slik e iz interneta, da bi pomagal zaščititi v ašo zasebnost.
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Naložbo št. 2130-17-090102 sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Microsoft Office je preprečil samodejni prenos slik e iz interneta, da bi pomagal zaščititi v ašo zasebnost.
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Micro so ft Office je preprečil samodejni prenos slik e iz interneta, da bi pomagal zaščititi v ašo zasebnost.
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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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