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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 
  

 

 

EFFRA Seminar: Standardi za digitalno 

proizvodnjo 

Združba EFFRA je v sodelovanju s ConnectedFactories 

CSA organizirala spletni seminar o standardih za digitalno 

proizvodnjo. Webinar se je osredotočil na primere uporabe in 

najboljše prakse, ki ponazarjajo, kako se standardi 

uporabljajo pri raziskavah in inovacijah v digitalni proizvodnji. 

Posebna pozornost je bila namenjena dodani vrednosti ter 

vrzelim in potrebam. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Razpis za inovativne tehnološke 
eksperimente / digitalizacijo proizvodnih 
SME – DIH World 

Odprti razpisi DIH-World so namenjeni podpori 

digitalizacijskim poskusom, ki vključujejo DIH-e in SME-je iz 

proizvodnega sektorja. Inovativni poskusi bodo prejeli do 

95.000,00 EUR za podporo vključevanju digitalnih tehnologij 

v procese, izdelke ali storitve SME. 
 

Preberi več 
 

 

 

Change2Twin – Razpis za zagotavljanje 

rešitev na področju digitalnih dvojčkov 
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Change2Twin evropskim proizvodnim SME in srednje 

velikim podjetjem (tj. podjetjem z do 3.000 zaposlenimi) 

ponuja sredstva za pridobitev digitalnega dvojčka. V ta 

namen bo Change2Twin organiziral dva kroga odprtih 

razpisov, kjer se bodo podjetja lahko prijavila za sredstva. 

Klici bodo potekali v letih 2021 in 2022 in bodo ponujali dva 

različna instrumenta v vsakem razpisu 
 

Preberi več 
 

 

Priložnost za izvajanje eksperimentov 

na področju umetne inteligence v okviru 

mreže AI REGIO 

Cilj prvega odprtega razpisa za projekt AI REGIO je izbrati 

do 8 eksperimentov, ki jih vodijo SME, da bi dopolnili AI 

REGIO v razširitvi trenutnega portfelja rešitev “AI za 

proizvodnjo”; in neposredno pomagali SMEjem v manj 

zastopanih regijah, z namenom, da se pridružijo pobudi 

VANGUARD. Izbrani konzorciji bodo deležni finančne 

podpore do 100.000 EUR. 
 

Preberi več 
  

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  

 

  

  

 

 

Virtualni kadrovski kongres RE/Think HR DEVELOR: 

Izzivi upravljanja uspešnosti pri delu na daljavo in v 

hibridnih okoljih 
17. Jun 2021 ob 13:30 
Dogodek je namenjen strateškim kadrovskim vodjem in direktorjem podjetij, ki 

delujete v lokalnih in mednarodnih podjetjih v Evropi in širše. Namen dogodka je 

predstaviti nove mednarodne trende, ideje in praktične pristope. 
Preberi več 

  

  

 
  

 

 

Pospeševanje krožnega gospodarstva v Sloveniji ob 

začetku nove finančne perspektive EU 
17. Jun 2021 ob 10:00 
E-zavod – zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, 

vabi na dogodek: Pospeševanje krožnega gospodarstva v Sloveniji ob začetku 

nove finančne perspektive EU. 
Preberi več 

 

 

  

 

  
 

 

 

Dogodek: Dobre prakse pametnih tovarn 
23. Jun 2021 ob 9:00 
Polycom, RLS Merilna tehnika, IMP Armature, Jamnik in Končar Group bodo 23. 

junija na izobraževalnem dogodku Dobre prakse pametnih tovarn, ki bo potekal 

na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, predstavili svoje izkušnje na področju 

digitalizacije in rešitev 4.0. 
Preberi več 

 

 

  

 

 

Webinar: Kako z urejenimi podatki do BIM objektov? 
23. Jun 2021 ob 9:00 
BIM objekti so postali stalnica pri izvajanju inženiring projektov, saj omogočajo 

proizvajalcem novo prodajno pot. ETIM standard je zaradi podatkovne urejenosti 

izdelkov tesno povezan z uvedbo BIM objektov. 
Preberi več 
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MANU-SQUARE Project Final event – 23 June 2021 
23. Jun 2021 ob 10:30 
Cilj dogodka je vpogled v tehnološke trende in gradnike, ki so predstavljali 

osnovo platforme MANUS-SQUARE in njenih orodij, ter kako dostopati do nje. 
Preberi več 

 

 

  

 

  
 

 

 

European Research and Innovation Days 
23. – 24. Jun 2021 
Na dogodku bo predstavljenih več kot 60 sej v živo, ki bodo zajemale široko 

paleto raziskovalno-inovacijskih tematik, vključno z: Horizon Europe, European 

Research Area, European Innovation Ecosystems, in poglobljene razprave o EU 

prioritetah, kot so npr. digital advent, po-koronsko okrevanje in drugi. 
Preberi več 

   

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

DIGITBrain 

Sredstva: do 100.000 € 
Rok za prijavo: 30.6.2021 
Namen pobude je pritegniti potencialne sodelujoče, ki bodo vodili eksperimente, kateri dokazujejo učinkovitost koncepta 

DIGITBrain. Vsak poskus bo združil proizvodnega končnega uporabnika in ponudnike tehnologije za izvedbo 

eksperimentiranja, da bi potrdili rešitev DIGITbrain na področju digitalnih dvojčkov. 
  

KYKLOS 4.0 

Sredstva: do 60.000 € 
Rok za prijavo: 30.6.2021 
V okviru razpisa bodo financirani projekti, katere vodijo majhni konzorciji podjetij, ki so usmerjeni v inovativne koncepte. 
Pričakuje se, da bo vsak projekt opredelil lastne cilje projekta, pri tem pa upošteval širše cilje in vizijo projekta KYKLOS4.0. 

  

DIH² 

Sredstva: do 248.000 € 
Rok za prijavo: 30.6.2021 
Cilj DIH² je vzpostaviti trajnostno mrežo robotskih DIH-jev, opremljenih z orodji in postopki, da bi olajšali trženje in širši sprejem 
agilne proizvodnje s pomočjo proizvodnih MSP / nekoliko večjih podjetij prek tržnice RAMP B2B. DIH² bo na dveh 
konkurenčnih javnih razpisih za sodelovanje v programu za prenos tehnologije izbral 26 konzorcijev. 

  

ERA.NET 2021 

Sredstva: 840.000 € 
Rok za prijavo: 19.6.2021 
Cilj razpisa je financiranje ambicioznih nacionalnih RTD projektov, ki se nanašajo na raziskave materialov in inovacije, 

vključno z materiali za nizkoogljične energetske tehnologije, tehnologijo prihodnjih baterij in s tem povezane proizvodne 

tehnologije. 
 

Sofinanciranje gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih 
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Sredstva: 5.400 € / mesec 
Rok za prijavo: 30.6.2021 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja javni razpis za financiranje projektnih 

gostovanj slovenskih strokovnjakov, ki delujejo v pedagoškem procesu in/ali na raziskovalnem področju v tujini, na slovenskih 

visokošolskih in raziskovalnih zavodih. 
 

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. 

  

ELISE 

Sredstva: do 60.000 € 
Rok za prijavo: 1.7.2021 
ELISE bo izbral 16 SME in zagonskih podjetij, ki razvijajo storitve ali aplikacije umetne inteligence na enem od osrednjih 
področij ELISE / ELLIS s podporo znanstvenega svetovalca. 

  

QU4LITY 

Sredstva: 685.000 € 
Rok za prijavo: 18.6.2021 
Z 2. razpisom razpisom bosta projekt QU4LITY in združenje Digital Factory Alliance združila dobavitelje in končne uporabnike 
izdelkov in storitev v vodenih pilotskih linijah po Evropi ter s tem razširili svoj ekosistem, zahvaljujoč izboljšanju obstoječe 
platforme, pilotov ter validacije QU4LITY konceptov in platform z ustvarjanjem novih ZDM pilotov. 

  

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. 

  

 
 

SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  
  

 

 Optotek d.o.o.  

Podjetje Optotek zagotavlja inovativne optične in laserske rešitve za oftalmološke 

aplikacije. Tesno sodelovanje med razvojem in marketingom predstavlja osnovo 
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za razvoj novih produktov za pokrivanje potreb trga. Certifikat ISO 13485 skupaj 

z najsodobnejšimi izdelki in konkurenčnimi cenami, ponuja kombinacijo 

sofisticiranosti in vrednosti brez kompromitiranja kakovosti in varnosti. Strategija 

podjetja je nenehno razvijati nove rešitve, aplikacije in izdelke. Verjamejo v 

krepitev ustvarjalnega in inovativnega ozračja v podjetju z namenom ohranjanja 

učinkovitosti in nenehnega izboljševanja procesov ter povečevanja motivacije 

zaposlenih. 
  

 
 

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 
    

 


