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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 
  

 

 

Spletna strokovna delavnica na temo 

krožnosti pri uporabi plastike 

The Asia-Europe Environment Forum (ENVForum) v 

sodelovanju z Institute of Innovation and Responsible 

Development INNOWO organizira spletno strokovno 

delavnico Circular Plastic Use: Innovate & Change to Close 

the Loop. Delavnica udeležencem ponuja okvirne pogoje za 

inovacije in delo na lokaliziranih, razširljivih in stroškovno 

učinkovitih rešitvah za reševanje okoljskih izzivov, povezanih 

s plastiko. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Virtualna šola “Napredno molekulsko 
modeliranje s programskim paketom 
Quantum ESPRESSO” 

Med 17. in 28. majem 2021 poteka e-šola “MaX e-School on 

Advanced Materials and Molecular Modelling with Quantum 

ESPRESSO“, ki bo v celoti predvajana na YouTubu. Šolo 

organizira ICTP v sodelovanju s centrom MaX in fundacijo 

Quantum ESPRESSO,  skupaj s podporo naslednjih 

institucij: SISSA, CECAM, Univerza Shangai, CINECA, 

Institut “Jožef Stefan” in Arnes. 
 

Preberi več 
 

 

 

 
 

  
Razpis: Sofinanciranje gostovanj na 

slovenskih visokošolskih zavodih 
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Digitalno razstavišče – Tehnologija za 

Ljudi 

V času Predsedovanja Slovenije Svetu EU (10.6. – 

31.12.2021), se bo na območju BTC City Ljubljana 

vzpostavilo t.i. “Digitalno razstavišče – Tehnologija za Ljudi”, 

katerega namen je predstavitev središča naprednih 

tehnologij, inovacij in slovenskega znanja. 
 

Preberi več 
 

 

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. 
 

Preberi več 
 

 

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  

 

  
 

 

 

Spletni seminar: Izvoz storitev v Veliko Britanijo 
20. maj ob 9.00 
SPIRIT Slovenija, javna agencija v sodelovanju z Britansko-slovensko 

gospodarsko zbornico zato organizira dvodnevni spletni seminar z naslovom 

“Izvoz storitev v Veliko Britanijo”, ki je namenjen storitvenim podjetjem, ki so že 

prisotna na trgu VB, tja izvažajo ali si tega želijo. 
Preberi več 

  

  

 

  
 

 

Obzorje Evropa: Digitalno področje, industrija in 

vesolje ter novosti pri projektnih prijavah 
20. ma job 10.00 
Institut “Jožef Stefan” organizira sklop predstavitev tematskih področij Obzorje 

Evropa, kjer sodeluje tudi SRIP ToP. Po zaključenih predstavitvah se boste 

podjetja lahko ob 12:30 z raziskovalci Instituta ”Jožef Stefan” na R2B srečanjih 

pogovorili o tehnoloških izzivih s katerimi se srečujete in možnostih skupne 

projektne prijave na razpise Obzorje Evropa, s katerimi bi dosegli željene 

pričakovane vplive za celotno družbo. 
Preberi več 

  

  

 

  
 

 

 

Razpis QU4LITY – Informativni seminar 
21. maj ob 15.30 
QU4LITY konzorcij je objavil 2. javni razpis za zbiranje projektov, ki se bo 

zaključil 18. junija. Vse zainteresirane za prijavo na razpis vabimo na informativni 

spletni seminar, kjer vam bodo predstavili okviren pregled razpisa QU4LITY ter 

vam odgovorili na vaša vprašanja. 
Preberi več 

 

 

  

 

  
 

 

 

Spletni seminar za podjetja na področju uporabe 

vesoljskih tehnologij 
24. Maj 2021 ob 11:00 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za sodelovanje z 

Evropsko vesoljsko agencijo (ESA), vabi na spletno konferenco o priložnostih na 

področju vesoljskih tehnologij pri Agenciji za vesoljski program EU – EUSPA. 
Preberi več 

  

  
  

 

 
TETRAMAX delavnica: Prepoznavanje izboljšav 

kakovosti pri optimizaciji v industriji 
25. Maj 2021 ob 12:00 
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V obdobju razložljive umetne inteligence postaja celovita primerjava učinkovitosti 

stohastičnih optimizacijskih algoritmov vse bolj pomembna naloga. Veliko 

algoritmov je že razvitih; glavna težava pa je v tem, da raziskave postajajo vse 

bolj inkrementalne in resnično nove ideje na tem področju so zdaj dokaj redke. 

Na delavnici bodo podali pregled trenutnih pristopov k analizi delovanja 

algoritmov s posebnim poudarkom na pasteh, ki so pogosto spregledane. 
Preberi več 

  

  

 

 

  
 

 

 

Smart Production: Connecting Machines and Plants 

with IT Networks using IoT Approaches 
25. maj ob 12.00 
Pametna proizvodnja je bistveni del digitalne preobrazbe proizvodnih podjetij. 

Nedavne raziskave so privedle do teoretičnih konceptov, ki povezujejo stroje in 

IT omrežja s pristopi IoT. Vendar pa je večina podjetij šele na začetku digitalnega 

načrta in se ukvarja z digitalizacijo starih sistemov. 
Preberi več 

  

   

 

 
 

 

 

Industrija 4.0 v praksi 
27. maj ob 13.00 
V okviru deljenja dobrih praks SRIP ToP članov vas v sodelovanju s koncernom 

Kolektor in njegovo poslovno enoto Kolektor Digital vabimo na webinar na temo: 

Uvajanje rešitev Industrije 4.0 v praksi in prikaz konkretnih primerov uporabe na 

področju inteligentnega planiranja proizvodnje, uvajanja pametnih robotskih 

delavcev in napredne vizualizacije delovnih procesov. 
Preberi več 

 

  

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

TRINITY 2nd OPEN CALL 

Sredstva: do 200.000 € 
Rok za prijavo: 1.6.2021 
Projekt TRINITY ponovno razpisuje 3.5 milona EUR za projekte s področja IOT in robotike. Projekti so lahko 

demonstracije  konceptualnih eksperimentov testiranje tehnologij TRINITY , lahko pa so to nove rešitve, ki so rezultat inovacij 

sodelujočih podjetij. 
  

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. 
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Sofinanciranje gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih 

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. 
 

 
 

SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  

  

  
 

 

 

Merel d.o.o. 

Podjetje Merel d.o.o. prodaja, instalira, vzdržuje in popravlja analizne sisteme 

visoke tehnologije njihovih partnerjev. Njihovi začetki segajo v leto 1989, ko je 

gospod Jože Golič ustanovil svojo obrtno delavnico za popravilo laboratorijskih 

aparatur. Dejavnosti so se kasneje razširile še na prodajo in povezali so se s 

takrat svetovno znanima proizvajalcema laboratorijske opreme VanKel in Varian. 
Od takrat pa vse do zdaj so svoje znanje konstantno nadgrajevali in postali 

vodilni partner za spektroskopijo in za aparature vrednotenja farmacevtskih oblik 

na področju Slovenije. Merel ima danes močno tradicijo in veliko znanja ter redno 

sodeluje z več kot 10 svetovno znanimi proizvajalci merilne opreme in 

pripomočkov za analize. 
  

 
 

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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