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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 
  

 

 

Change2Twin voucher – 1. razpis je 

odprt 

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. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Posvetovanje Made in Europe 

Na inovacijskem portalu EFFRA je bilo predstavljeno 

posvetovanje Made in Europe o delovnem programu 

programa Horizon Europe 2023-2024. Posvet obravnava 

raziskave in inovacije na področju proizvodnje v podjetju 

Horizon Europe, zlasti v zvezi s partnerstvom Made in 

Europe. 
 

Preberi več 
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KITT4SME: UI inovacije za SME podjetja 

KITT4SME (platform-enabled KITs of arTificial intelligence 

FOR an easy uptake by SMEs) je inovacijska pobuda v 

okviru I4MS. 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. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Razpis RIS: LEADERS – Inovatorke na 

področju proizvodnje 

LEADERS je EIT Manufacturing natečaj, katerega namen je 

podpreti najboljše ženske inovatorke (tj. strokovnjakinje, 

raziskovalke, podjetnice), ki igrajo vodilno vlogo pri razvoju 

rešitev / pobud za reševanje izzivov, povezanih s 

proizvodnjo, z močnim finančnim, okoljskim ali družbenim 

vplivom. 
 

Preberi več 
  

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  

 

  
 

 

 

Manufacturing Digitalisation Symposium 
15. Jul 2021 ob 9:30 
Dogodek vam ponuja dan, poln poglobljenih študij primerov, predstavitev, 

diskusij in mreženja. Simpozij o digitalizaciji v proizvodnji združuje več kot 50 

proizvajalcev, ki se sestanejo in razpravljajo o svoji strategiji digitalizacije. 
Preberi več 

 

 

  

 

  
 

 

 

A3 Webinar: Designed for Safety and Security: 

Automated Manufacturing Systems 
21. Jul 2021 ob 20:00 
Več izdelkov kot kdaj koli prej v današnjem avtomatiziranem in povezanem svetu 

nadzira programska oprema in senzorji ter upravlja prek internetnih povezav, kot 

sta Wi-Fi ali Bluetooth. Spoznajte varnostne in varnostne standarde na 

današnjem trgu, da zmanjšate tveganje za poškodbe ljudi ali lastnine, zmanjšate 

ranljivosti izdelkov in si ustvarite verodostojnost blagovne znamke. 
Preberi več 

  

  

 

  
 

 

 

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 
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Aktualni razpisi 
  

Better Factory 

Sredstva: do 200.000 € 
Rok za prijavo: 15.7.2021 
BETTER FACTORY je štiriletni projekt, ki ga financira H2020 (Sporazum o dodelitvi sredstev 95813), katerega namen je 
evropskim proizvajalcem pomagati, da postanejo bolj konkurenčni na svetovnem trgu. Proizvodna podjetja bodo odkrila nove 
poslovne modele in digitalizirala svoje tovarne, da se bodo ujemala s proizvodnjo novih ali prilagojenih izdelkov, zahvaljujoč 
sodelovanju z umetniki in dobavitelji tehnologij za časa projekta Better Factory in pozneje. 

  

SHOP4CF 

Sredstva: 600.000 € 
Rok za prijavo: 3.8.2021 
SHOP4CF (Smart Human Oriented Platform for Connected Factories) je projekt, katerega cilj je ustvariti infrastrukturo za 
priročno uvajanje industrijskih aplikacij, fokusiranih na ljudi. EU ga financira v okviru osmega okvirnega programa Obzorje 
2020 in vključuje 20 partnerjev, ki razvijajo celovito programsko platformo s široko paleto komponent. 

  

DigiCirc 

Sredstva: do 20.000 € 
Rok za prijavo: 3.8.2021 
V drugem razpisu DigiCirc bo izbranih najmanj 15 konzorcijev, sestavljenih iz vsaj 2 SME / zagonskih podjetij, ki bodo razvili 
inovativne rešitve, osredotočene na digitalne tehnologije, z obravnavanjem predstvaljenih izzivov modre ekonomije. 

  

DIH-World 

Sredstva: do 95.000 € 
Rok za prijavo: 15.7.2021 
Projektni konzorcij DIH-World objavlja svoj prvi javni razpis za izbiro in podporo do 35 eksperimentov, ki jih vodijo SME 
podjetja. Odprti razpisi DIH-World so namenjeni podpori digitalizacijskim poskusom, ki vključujejo DIH-e in SME-je iz 
proizvodnega sektorja. 

  

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. 

  

 
 

SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  
  

 

 
Polycom Škofja Loka d.o.o.  

Podjetje se ukvarja z izdelavo delov za avtomobilsko in druge industrije s 

tehnologijo injekcijskega brizganja ter izdelavo orodij za injekcijsko brizganje. 

Dosegajo stabilno rast. Povečujejo prihodke in število zaposlenih, širijo mrežo 
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naročnikov in so v veliki meri prisotni na globalnem trgu. Letno izdelajo cca. 380 

milijonov izdelkov. Vsak drugi avtomobil na svetu ima vgrajen njihov del. Od leta 

2005 do leta 2018 so prihodke povečali za 8-krat. Prisotni so predvsem v 

avtomobilski ter elektro in elektronski industriji, v manjši meri pa tudi v drugih 

panogah. Večino svojih izdelkov prodajo na zahteven evropski trg, izvažajo pa 

tudi v države Severne, Srednje in Južne Amerike ter Azije. Že vrsto let sodelujejo 

s številnimi slovenskimi in mednarodnimi industrijskimi podjetji, z nekaterimi od 

njih tudi več kot 20 let. Pridobivanje vedno novih projektov je dokaz, da so 

zaupanja vreden partner. Z vsemi kupci ravnajo kot s partnerji in vedno stremijo k 

dolgoročnemu sodelovanju.  
  

 
 

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 
    

 


