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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

2. razpis programa DigiCirc

Informacije s področja Obzorje Evropa
Grozd 4 – Vesolje

DigiCirc išče evropska SME / zagonska podjetja, ki lahko
uporabljajo digitalna orodja in uporabljajo sodobne rešitve v
krožnem gospodarstvu pri čemer se osredotočajo na izzive
na področju modre ekonomije. 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.

Posredujemo vam nekaj informacij s področja Obzorje
Evropa Grozd 4 – Vesolje:
12. maja 2021 je začela veljati Uredba Obzorje Europa. S
tem je vzpostavljen program za inovacije in raziskave EU v
skupnem obsegu sredstev 95,5 milijarde Eur.

Preberi več

Preberi več

Evropska mreža centrov odličnosti
ELISE išče projekte na področju umetne
inteligence

Do preskoka v konkurenčnosti z
digitalnimi tehnologijami
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Evropska mreža centrov odličnosti na področju umetne

V vladnem načrtu za okrevanje in odpornost, težkem 2,5

inteligence ELISE je mreža raziskovalnih središč, kjer
najboljši evropski raziskovalci na področju strojnega učenja
in umetne inteligence sodelujejo v namen, da bi pritegnili
talente, spodbujali raziskave s sodelovanjem ter navdihovali
industrijo in družbo.

milijarde evrov, je za digitalno preobrazbo predvidenih 330
milijonov evrov – od tega za naložbeni del za program
digitalne preobrazbe gospodarstva 56 milijonov evrov
nepovratnih sredstev.

Preberi več

Preberi več

Prihajajoči dogodki
Okoljski dan gospodarstva
4. Jun ob 9.30
SRIP Tovarne prihodnosti bo na 20. Okoljskem dnevu gospodarstva v sklopu
»Na sredini verige vrednosti« predstavil pomembne novosti glede nove pobude
EU o trajnostnih izdelkih in digitalnega potnega lista izdelkov, ki jih bo predstavila
strokovnjakinja za okolje in trajnost iz mednarodne organizacije Orgalim.

Preberi več

Vabilo na navidezno srečanje Določanja skupnih
prednostnih tehnologij
8.-10. Jun
Svetovalna skupina za tehnološko ubiranje pri Evropski vesoljski agenciji ESA –
“Technology Harmonisation Advisory Group – THAG” prireja drugi letošnji krog
iskanja skupnih prednostnih tehnologij, in sicer tako, da se bo v 3 dneh (8.- 10.
junija) odvijal niz petih 4-urnih sestankov po zvezi.

Preberi več

Spletni seminar: Generating income and impact with
IP licensing
8. Jun ob 10.00
Seminar bo obravnaval licenciranje intelektualne lastnine iz postopka sklepanja
poslov, vsebino licenčnih pogodb in poslovni vzvod. Poleg tega bo spletni
seminar obravnaval izzive, značilne za SMEje, in kako jim jih lahko pobude, kot
je SME Fund, pomagajo premagati.

Preberi več

E-konferenca: Kaj, kako in koliko bomo delali v
prihodnosti?
9. Jun ob 9.00
Ozrite se skupaj z nami v prihodnost dela. Pridružite se nam na e-konferenci
“Kaj, kako in koliko bomo delali v prihodnosti?”, ki bo potekala 9. junija 2021
preko spleta. Na dogodku bo tudi mag. Ines Gergorić, iz Službe za razvoj kadrov
in izobraževanje pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki bo predstavila izkušnje
razvoja človeških virov iz SRIP Tovarne Prihodnosti.

Preberi več
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Spletni networking dogodek HIGH-TECH CARINTHIA
10. Jun ob 9.00
Vabljeni na brezplačni spletni networking dogodek s predstavniki vodilnih podjetij
z avstrijske Koroške na področju elektronskih sistemov (EBS), robotike in
brezpilotnih letal (dronov): HIGH-TECH CARINTHIA.

Preberi več

Spletna delavnica “Financiranje krožnih poslovnih
modelov v Sloveniji in v Območju Alp”
10. Jun ob 13.00
Delavnica je prvenstveno namenjena investitorjem in finančnim organizacijam
na območju Slovenije, da se seznanijo z posebnostmi krožnega gospodarstva in
uvajanjem digitalnih sistemov podjetij v podporo njihovemu prehodu v krožno
gospodarstvo.

Preberi več

Izzivi in priložnosti medinstitucionalnega sodelovanja
na področju razvoja človeških virov
11. Jun ob 9.00
Dogodek je namenjen pomembnosti medinstitucionalnega sodelovanja na
področju razvoja človeških virov, obravnavali bomo izzive in priložnosti
sodelovanja z namenom zagotavljanja ustrezno opremljenega kadra za prihodnje
izzive skozi perspektivo industrije 4.0 in tovarn prihodnosti.

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
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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
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.

SRIP ToP Člani
Predstavljamo vam enega izmed naših članov:

Miheu d.o.o.
Podjetje Miheu d.o.o. je družinsko podjetje z več kot 40-letno tradicijo na
področju termičnih obdelav kovin. Rast in razvoj z namenom slediti individualnim
potrebam kupcev je glavno vodilo podjetja skozi njegov obstoj. Iz obrtne
delavnice za postopke poboljšanja in cementacije se je podjetje razširilo v center
različnih termičnih obdelav kovin s široko ponudbo dodatnih storitev. Podjetje
raste tudi naprej, ohranja pa fleksibilnost in hitro odzivnost majhnih sistemov.
Svojo prisotnost gradijo na tradiciji in dolgoletnih izkušnjah, svojo prihodnost pa
načrtujejo z nenehnimi naložbami v znanje in nove tehnologije.

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.
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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
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