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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

Razpis RIS: LEADERS – Inovatorke na
področju proizvodnje (podaljšan do 3.9.)
FE ROS delavnica 2021
LEADERS je 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.

Na Fakulteti za elektrotehniko organizirajo celotedensko
delavnico FE-ROS-21, ki bo pokrivala uporabo okolja ROS
(Robot Operating System). Delavnica je namenjena
študentom višjih letnikov, ki jih navdušuje robotika, kot zelo
koristno jo priporočamo bodočim študentom magistrskega
programa Robotika. Dobrodošli so tudi slušatelji iz industrije.

Preberi več

Preberi več
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Potencial industrijske digitalizacije s
pomočjo 5G

Varen dostop, varni podatki: Nov
protokol na področju proizvodnje

Da bi ostala konkurenčna, so se morala večja proizvodna
podjetja skozi leta razvijati in prilagajati svoje poslovanje, da
bi zagotovila učinkovitost, produktivnost in donosnost, hkrati
pa izboljšala splošno kakovost izdelkov. Eden od načinov,
kako so si proizvajalci prizadevali doseči zgoraj navedeno, je
bil z digitalno preobrazbo in jasnim na končnim ciljem
izkoriščanja prednosti, povezanih z industrijo 4.0.

Varen dostop, varni podatki: Novi protokol v proizvodnji je
brezplačen spletni seminar o varnosti podatkov in delu na
daljavo. Stalna potreba po oddaljenem dostopu, nedavni
izbruh COVID-19 v tovarnah in naraščajoče zahteve po
prilagodljivi proizvodnji kažejo, da je varno in zaupanja
vredno delovno mesto za proizvajalce ključnega pomena za
zagotovitev kontinuitete poslovanja-in dobrega počutja
zaposlenih.

Preberi več

Preberi več

Prihajajoči dogodki
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

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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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

Teden AI4SI – Umetna inteligenca za Slovenijo
13. do 17. Sept 2021
V času predsedovanja Slovenije Svetu EU v AI4SI organizirajo v Digitalnem
središču Slovenije teden posvečen Umetni inteligenci. Z ustanovitvijo AI4SI so
odprli povezovalni most med ponudniki rešitev s področja umetne inteligence,
razvojno raziskovalnimi organizacijami in podjetji, ki želijo umetno inteligenco
uporabljati pri svojem delovanju.

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
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:

Revoz d.d.
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Revoz je edini proizvajalec avtomobilov v Sloveniji. Podjetje, katerega lastnik je
francoski Renault, je že vrsto let eden največjih slovenskih izvoznikov. Tudi po
prihodku se uvršča v sam vrh slovenskih podjetij. Tovarna Revoz je v celoti
vključena v Renaultov industrijski system. Je edina tovarna, v Kateri nastaja
uspešen Renaultov model twingo, v okviru partnerstva z nemškim Daimlerjem pa
tudi štirisedežni smart. Tretji model v proizvodnji je od leta 2017 dalje clio IV. Vsi
trije modeli so namenjeni predvsem izvozu, saj v povprečju že 1-2 odstotka letne
proizvodnje zadovoljijo potrebe domačega trga. Z namenom zagotoviti odličnost
poslovanja so v Revozu že pred leti razvili system zagotavljanja kakovosti, ki ga
zdaj le še potrjujejo v okviru rednih presoj ISO 9001. O ustreznosti ravnanja z
okoljem ter o nenehnem prizadevanju za trajnostni razvoj pa priča že leta 1999
pridobljen certifikat ISO 14001.

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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