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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.
Hkrati se opravičujemo za večkratno poslano prejšnjo izdajo SRIP ToP novic. V prihodnje se
bomo trudili, da take in podobne nevšečnosti predvidimo ter tako preprečimo ponovitev.
Hvala za razumevanje.

Novice

Vabimo vas na Circular 4.0 Study Tours
Kako lahko IIoT podatki pripomorejo k
dvigu produktivnosti?

V okviru projekta Circular 4.0, kjer sodeluje tudi SRIP ToP,
so bile ustanovljene tri internacionalne delovne skupine,
sestavljene iz projektnih partnerjev in dragocenih
strokovnjakov za krožno gospodarstvo, digitalizacijo in
inovacije za SME-je. Delovne skupine se osredotočajo na
različne poslovne modele na različnih stopnjah vrednostne
krivulje: krožno oblikovanje, optimalna uporaba in poslovni
modeli za povrnitev vrednosti.

Za veliko večino proizvajalcev se 3 do 5% izboljšanje
produktivnosti verjetno sliši res dobro. Glede na industrijske
trende v zadnjem desetletju bi bilo kakršnokoli izboljšanje
teh številk dobrodošlo. In 25% bi bilo odlično. Medtem ko se
25% sliši nerealno, s pametno uporabo podatkov Industrial
Internet of Things (IIoT), dvomestni dvig, ki znaša kar 25
odstotkov, ni zunaj zmožnosti.

Preberi več

Preberi več
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Tehnološka mreža »Tehnologija vodenja
procesov« (TM TVP) razpisuje nagrade
za najboljša diplomska in magistrska
dela

Better Factory javni razpis (prijave
možne do 18.3.)
Better Factory je 4-letni projekt, financiran v okviru H2020
(sporazum o dodelitvi sredstev 95813), katerega cilj je
proizvajalcem pomagati pri vstopu na nove trge s
prilagodljivimi in prilagojenimi portfelji izdelkov ali storitev.
Proizvodna SME in Mid-cap podjetja bodo odkrila nove
poslovne modele in digitalizirala svoje tovarne, da se bodo
ujemale s proizvodnjo novih ali prilagojenih izdelkov,
zahvaljujoč sodelovanju in partnerstvu s podjetji, umetniki in
dobavitelji tehnologije v času projekta Better Factory in
pozneje.

Tehnološka mreža »Tehnologija vodenja procesov« (TM
TVP) razpisuje nagrade za najboljša diplomska in
magistrska dela s širšega področja tehnologije vodenja. Rok
za prijavo je 25.2.2021. Nagrade bodo podeljene v okviru
spletne konference »Avtomatizacija v industriji in
gospodarstvu«, 8. aprila 2021.

Preberi več

Preberi več

Prihajajoči dogodki
Webinar: Kibernetski napadi na elektronsko pošto in
kako preprečiti poslovno škodo
18. Feb 2021 ob 14:00
V času pandemije COVID-19 so zaposleni bolj kot kdaj koli prej najšibkejši člen v
verigi kibernetske varnosti vsake organizacije. Pogosto so izpostavljeni napadom
z ribarjenjem in vedno pogosteje tudi izsiljevalski programski opremi.

Preberi več

Seminar: Getting Started in Digitalization
18. Feb 2021 ob 20:00
Današnje industrijske organizacije se soočajo z različnimi izzivi, od
povpraševanja potrošnikov po prilagoditvah do vse strožjih regulativnih okolij do
vrzeli v spretnostih, ki jo povzroča spreminjanje demografskih podatkov o delovni
sili.

Preberi več

Go:Global Krepitev inovacijskega sistema –
podpiranje digitalne transformacije MSP
23. Feb 2021 ob 11:00
Vabimo vas na spletni seminar, na katerem bomo razpravljali o pomenu digitalne
transformacije podjetij in novih potrebah trga pametne proizvodnje, ki so se
pojavile kot posledica pandemije COVID-19.

Preberi več

Aktualni razpisi
Innovation Fund (Small-scale)
Sredstva: 100 milijonov €
Rok za prijavo: 10.3.2021
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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.

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:

BSH Hišni aparati
BSH Hausgeräte GmbH je eno od vodilnih podjetij na svetu v svoji industriji in
največji proizvajalec hišnih aparatov v Evropi. BSH želi ugoditi posamičnim
potrebam potrošnikov po vsem svetu in si prizadeva, da bi s svojimi vrhunskimi
blagovnimi znamkami, inovativnimi proizvodiin izjemnimi rešitvami nenhno
izboljševati kakovost življenja ljudi. Podjetje proizvaja celotno plateo sodobnih
hišnih aparatov v 43-ih tovarnah po vsem svetu. Portfelj proizvodov vključuje
štedilnike, pečice, nape, pomivalne stroje, pralne in sušilne stroje, hladilnike in
zamrzovalnike, ter male hišne aparate, kot so sesalniki, kavni aparati in kuhinjski
aparati. S tehnologijo Home Connect BSH ponuja platformo več blagovnih
znamk kot osnovo za hitro rastoči ekosistem hišnih aparatov in na uporabnike
osredotočenih storitev, ki v kuhinji poskrbijo za posebno futuristično izkušnjo.

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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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, nas o tem obvestite.
© SRIP Tovarne Prihodnosti 2020
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