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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

Javni razpis FORMPLANET

Strateški inštrument za povečanje
konkurenčnosti slovenskih proizvodnih
podjetij in učinkovito uvajanje I4.0 v
MSP – Nacionalni demonstracijski
center Pametne tovarne (NDC PT)

FormPlanet je v 2021 objavil svoj javni razpis, s katerim
lahko do 8 evropskih podjetij postane prvi prejemnik
inovativnih storitev Test Bed. Razpis FormPlanet je
namenjen SME podjetjem ter velikim podjetjem v sektorju
proizvodnje pločevine, da opredelijo lastnosti pločevine,
napovedujejo zmogljivost delov in preprečujejo izgube v
proizvodnji ter se spopadajo s prihodnjimi izzivi pri oceni
zmožnosti oblikovanja in kakovosti delov.

Slovenija po vzoru številnih drugih držav in regij nujno
potrebuje poseben strateški inštrument, ki bo omogočal
vsem podjetjem, predvsem pa MSP, učinkovit dostop do
novih tehnologij, praktično usposabljanje in prenos znanj iz
znanstveno-raziskovalno-razvojnih okolij v realno
industrijsko okolje.

Preberi več

Preberi več
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Priložnost v okviru EIT programa
Disrupt Me 2021

Kolokviji na IJS v okviru 28. dni Jožefa
Stefana

Obveščamo vas o priložnosti v okviru Disrupt Me 2021!, da
kot industrijski partner napredujete s pomočjo izraelske
tehnologije in znanja prek prilagodljivega in dobro
financiranega programa. Disrupt Me je prilagojena storitev
za evropska podjetja, ki želijo napredovati s prebojnimi
inovacijami in izraelsko tehnologijo. S sodelovanjem v
Disrupt Me boste lahko oblikovali strategijo odprtih inovacij
svojega podjetja in spoznali najsodobnejše izraelske
tehnologije

Med 22. in 27. marcem 2021 bodo na daljavo potekali 28.
dnevi Jožefa Stefana. Poleg drugih dogodkov bodo v okviru
‘Kolokvijev na IJS’ potekala zanimiva predavanja priznanih
strokovnjakov. Vabimo vas, da si preberete splošni program
predavanj, ki je naveden spodaj. Celoten program s povzetki
predavanj je na voljo na spletni
strani: http://www.ijs.si/ijsw/IJS.

Preberi več

Preberi več

Prihajajoči dogodki
Podjetniški e-zajtrk: Internacionalizacija poslovanja v
COVID časih
24. Mar 2021 ob 10:00
Vabimo vas na Podjetniški e-zajtrk na temo: Internacionalizacija poslovanja v
COVID časih. Z vami bo direktor Centra za mednarodno poslovanje pri GZS,
Matej Rogelj s svetovalci.

Preberi več

Srečanje interesentov za sodelovanje v projektu
Trinity
25. Mar 2021 ob 9.00
Ta dogodek bo informiral o posebnih možnostih financiranja v okviru projekta
TRINITY, pa tudi o drugih možnostih financiranja znotraj EU in bo tudi platforma
za iskanje potencialnih podjetij, ki bi želela sodelovati pri tem projektu ali drugih
projektih.

Preberi več

Predstavitve nove strategije pametne specializacije za
obdobje 2021-2027
26. Mar 2021 ob 8:00
Obveščamo vas, da bodo potekale spletne delavnice v okviru procesa priprave
prenovljene Strategije Pametne Specializacije – S4 za programsko obdobje
2021-2027 in nadaljevanja podjetniškega odkrivanja po področjih uporabe S4.

Preberi več
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Aktualni razpisi
Change2Twin
Sredstva: 250.000 €
Rok za prijavo: 29.3.2021
Razpis išče MSP in srednje velika podjetja, ki se zanimajo za razvoj in izvajanje tehnologije in sistemov, ki se uporabljajo za
digitalne dvojčke.

FORMPLANET
Sredstva: 140.000 €
Rok za prijavo: 31.3.2021
FormPlanet je v 2021 objavil svoj javni razpis, s katerim lahko do 8 evropskih podjetij postane prvi prejemnik inovativnih
storitev Test Bed. Razpis FormPlanet je namenjen SME podjetjem ter velikim podjetjem v sektorju proizvodnje pločevine, da
opredelijo lastnosti pločevine, napovedujejo zmogljivost delov in preprečujejo izgube v proizvodnji ter se spopadajo s
prihodnjimi izzivi pri oceni zmožnosti oblikovanja in kakovosti delov.

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:

Flexido d.o.o.
Podjetje Flexido je proizvajalec fleksibilnih robotskih celic. Njihov cilj je narediti
avtomatizacijo bolj učinkovito. Flexido robotske celice so nameščene na IMM
strojih in CNC strojih. Glavna prednost podjetja je system zamenljivih postaj, ki
omogoča avtomatizacijo na različnih strojih in za različne dele ter hitro časovno
regulacijo. V svojih izdelkih uporabljajo komponente znanih dobaviteljev in
napredna interaktivna servisna orodja.

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, se lahko odjavite na povezavi.
© SRIP Tovarne Prihodnosti 2020
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