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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. 
 
Ekipa SRIP ToP 

Novice 
  

 

 

HIA razpis za mikro, mala in srednja 

podjetja (rok podaljšan do 15.12.) 
 

V okviru projekta HIA, financiranega s strani Evropske 

Komisije in katerega ob pomoči SRIP ToP in Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo koordinira center TECOS, 

objavljamo razpis za MSP-je, kjer k prijavi vabimo vsa 

zainteresirana podjetja, ki bi v okviru projekta s pomočjo 

voucherja v vrednosti 50.000 EUR želela nadgraditi svojo 

proizvodno celico. 

  

 

 
 

 

 

 

 

Sodelujte v raziskavi DIH Slovenija 
 

Tako v Sloveniji kot v tujini obstajajo že danes številne 

platforme in fizična okolja, ki omogočajo poslovno 

eksperimentiranje in prototipiranje (npr. laboratoriji, orodja 

razvita v številnih nacionalnih in mednarodnih projektih in 

podobno). 
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WMF poročilo za leto 2020 
 

WMF (World Manufacturing Foundation), katere član je SRIP 

ToP, je izdala poročilo za leto 2020. Leta 2018 je bila WMF 

uradno ustanovljena za izvajanje dejavnosti, ki spodbujajo 

industrijsko kulturo po vsem svetu, s čimer se krepi vloga 

predelovalnih dejavnosti kot gonila za trajnost in družbeno 

rast. 

  

 

 

 

Portal Evropske komisije glede dostopa 

do trgov – »Access2Markets« 
 

V oktobru 2020 je začel delovati nov portal Evropske 

komisije: Access2Markets, dosegljiv na spletni strani: 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/. 

»Access2markets« v prevodu pomeni dostop do trgov. Gre 

za portal, ki je zasnovan z namenom, da bi pomagal 

manjšim podjetjem trgovati z državami zunaj EU in kar 

najbolje izkoristiti trgovinske dogovore EU. 

   

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  

 

 

Robotics Online: Are We There Yet? The Collaboration 

Between Robots and Vision 

1. Dec 2020 ob 13:00 

Včasih je bil avtomatiziran strojni vid resnično težaven in drag. Nato se je 

zgodilo, kar se je pričakovalo: računalniki so nadoknadili zaostanek, pravtako 

pomnilniki in naše aplikacije so postale zelo stabilne in zanesljive. 
  

  

 

 

Spletna konferenca: “Raziščimo Obzorje Evropa« 

07. - 08. Dec 2020 

“Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vas v okviru 5. Meseca 

znanosti,  7. in 8. decembra 2020 vabi na spletno konferenco ob zagonu 

programa Obzorje Evropa – “Raziščimo Obzorje Evropa«. 
 

 

  

 

 

CarE-Service Exploitation Webinar 

09. Dec 2020 ob 9:30 

9. decembra bo v okviru projekta CarE-Service organiziran prvi spletni 

“Exploitation seminar”, ki ga promovira partner FCA – Fiat Chrysler Automobiles 
 

  

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

HIA razpis za mikro, mala in srednja podjetja 
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Sredstva: 250.000 € 

Rok za prijavo: 15.12.2020 
Razpisu za  ponudnike storitev (PS) sledi še razpis za dodelitev vavčerjev 5-im podjetjem (MSP). MSP bodo lahko dodeljene 

vavčerje porabili za plačilo storitev prijavljenim PS za nadgradnjo njihovih proizvodnih celic, tako da bodo te učinkovitejše, 

rekonifgurabilne, povezljive in modularne. 
  

DigiCirc 

Sredstva: 2,4 milijona € 

Rok za prijavo: 14.1.2021 
DigiCirc je program za podporo inovacijam, ki pospešuje inovacije s prepoznavanjem najsodobnejših rešitev krožnega 

gospodarstva in s spodbujanjem razvoj podjetij in zagonske rasti. 
  

Green Deal 

Sredstva: 1 milijarda € 

Rok za prijavo: 26.1.2021 
Projekti, financirani v okviru tega razpisa, naj bi prinesli rezultate z oprijemljivimi koristmi na desetih področjih, ki zajemajo 

osem tematskih področij, ki odražajo ključna delovna področja evropskega zelenega dogovora, ter dve horizontalni področji 
  

Blue Economy Window 

Sredstva: 20 milijonov € 

Rok za prijavo: 16.2.2021 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo je objavil nov razpis za podporo trajnostnemu razvoju MSP v modrem gospodarstvu po 

vsej Evropski uniji. Razpis za zbiranje predlogov je eden od mnogih odskočnih ciljev za cilje Evropske unije za zeleni dogovor 

(Green Deal). 
  

Innovation Fund (Small-scale) 

Sredstva: 100 milijonov € 

Rok za prijavo: 10.3.2021 
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. 
  

 

European Factory Platform 

Sredstva: 2,5 milijona € 

Rok za prijavo: 19.2.2021 
Projekt EFPF, financiran s strani EK, je dodelil sredstva za finančno podporo za izvedbo do 20 podprojektov. Vabijo 

proizvodna podjetja, ponudnike digitalnih rešitev, razvijalce programske opreme in raziskovalce, da se prijavijo za podprojekte. 
  

 
 

SRIP ToP Člani 
Našemu naboru članov se je pridružilo podjetje: 

  

  

 

 

ISKRA AMS 

Iskra Avtomatizacija in merilni sistemi d.o.o. je hčerinsko podjetje Iskra 
ESV  d.d. in so kakovostni proizvajalec merilne opreme, montažnih linij, 

avtomatizirane strojne opreme in ponudnik storitev vzdrževanja ter 

selitev in montaže industrijske opreme. 
 

 
 
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 
    

 


