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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 projekta TRINITY ponuja 200.000
EUR nepovratnih sredstev za projekte s
področja robotike in IOT

Objavljen je razpis ASI- na voljo 4,7
milijona evrov za izobraževanje starejših
zaposlenih

Projekt TRINITY ponovno razpisuje 3.5 milona EUR za

Namen razpisa je spodbuditi podjetja k učinkovitemu
upravljanju starejših zaposlenih in krepitvi njihovih
kompetenc s ciljem podaljševanja njihove delovne aktivnosti.
Vključeni starejši zaposleni morajo izpolnjevati starostni
pogoj, da so stari 50 let ali več na dan objave razpisa.
Podjetja lahko pridobite do 1.800 EUR na vsakega
zaposlenega starejšega od 50 let, ki ga vključite v
usposabljanja, s poudarkom na usposabljanjih iz digitalnih
veščin.

projekte s področja IOT in robotike. Projekt in razpisne
pogoje sta 16.4. 2021 predstavila prof.dr. Aleš Ude in doc.
dr. Igor Kovač iz Odseka za avtomatiko, biokibernetiko in
robotiko na IJS, ki je partner projekta TRINITY. Projekti so
lahko demonstracije konceptualnih eksperimentov testiranje
tehnologij TRINITY , lahko pa so to nove rešitve, ki so
rezultat inovacij sodelujočih podjetij.

Preberi več
Preberi več
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Prihaja ESA razpis na temo krožnosti z
uporabo vesoljskih tehnologij

Z ministrom Vizjakom o reorganizaciji in
debirokratizaciji postopkov MOP

Obveščamo vas o prihajajočem razpisu v okviru Evropske
vesoljske agencije ESA s poudarkom na krožnem
gospodarstvu in vesoljskih tehnologijah. Kick-start
tekmovanje Evropske vesoljske agencije „Circular Economy“
ponuja do 60 tisoč EUR sredstev skupinam, ki imajo
najboljše ideje v zvezi s krožnim gospodarstvom in
uporabljajo satelitske podatke ali vesoljske tehnologije.

Vabimo vas k ogledu predstavitve predlogov reorganizacije
in debirokratizacije postopkov MOP, ki jo je 19. aprila 2021
organizirala GZS-Služba za varstvo okolja in kjer so
sodelovali minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak,
vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje
na MOP Iztok Slatinšek in vršilec dolžnosti generalnega
direktorja ARSO Joško Knez.

Preberi več

Preberi več

Prihajajoči dogodki
Spletni informativni dogodek – »EIC – Evropski svet
za inovacije – podpora vizionarskim podjetnikom«
22. Apr 2021 ob 10:00
Javna agencija SPIRIT Slovenija vas vabi, da se udeležite brezplačnega
spletnega informativnega dogodka. Program EIC se bo izvajal kot del tretjega
stebra »Inovativna Evropa« znotraj Okvirnega programa EU za raziskave in
inovacije 2021-2027 – Obzorje Evropa.

Preberi več

Možnosti modre biotehnologije za slovensko
gospodarstvo
22. Apr 2021 ob 10.00
Morska biotehnologija, katere namen je poznavanje in uporaba morskih
organizmov ter spojin, ki jih sintetizirajo v industrijah kot so zdravstvena,
kozmetična, agroživilska, okoljevarstvena, med ostalimi. Potencial, ki ga ima ta
veda v zagonu, je prepoznan tako na globalni kot na evropski ravni.

Preberi več

Podjetniško-inovacijska delavnica za mlade
raziskovalce: Mladi upi 2021 (Young Hopes 2021)
23. Apr 2021 ob 13:00
V petek, 23. aprila 2021, ob 13. uri, bo preko svetovnega spleta potekala
podjetniško-inovacijska delavnica za mlade raziskovalce: Mladi upi 2021 (Young
Hopes 2021). Na delavnico so vabljeni podjetni (mladi) raziskovalci in študenti,
dijaki, drugi inovativni posamezniki in potencialni podjetniki, spin-out timi v
nastajanju in drugi podjetni raziskovalci JRO.

Preberi več
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AI Technologies in manufacturing landscape: State of
the art, trends and initiative supporting companies in
AI uptake
28. Apr 2021 ob 9:45
Vljudno vas vabimo na konferenco “AI Technologies in manufacturing landscape:
State of the art, trends and initiative supporting companies in AI uptake” , ki bo
potekala 28. aprila 2021 s pričetkom ob 9.45 uri.

Preberi več

TETRAMAX delavnica: Izdelava lokacijskih storitev v
Androidu
5. Maj 2021 ob 12:30
Z vgrajenimi senzorji, ki omogočajo zaznavanja okolja, so sodobni pametni
telefoni zelo zmogljiva platforma. Izdelava učinkovitih in robustnih aplikacij za
zaznavanje mobilnih naprav pa je precej zahtevna, saj morajo takšne aplikacije
zagotoviti, da so zajeti podatki čim bolj natančni in hkrati pridobljeni s čim manjšo
porabo energije.

Preberi več

“BILATERALA LOMBARDIJA – SLOVENIJA” 5. MAJA
2021 OB 16.00-18.00 | VIRTUALNO SREČANJE
5. Maj 2021 ob 12:30
SRIP Tovarne prihodnosti je v okviru svojih dejavnosti internacionalizacije sprožil
izmenjavo industrijskih, raziskovalnih in inovacijskih interesov z grozdom AFIL
(Grozd inteligentnih tovarn Lombardije), ki je izredno aktiven tako na regijskem,
državnem in EU nivoju. Namen dogodka je seznaniti različne državne institucije,
SRIPe in relevantna gospodarska združenja, tehnološke parke v Sloveniji z
možnostmi sodelovanja z Lombardijo.

Preberi več

Aktualni razpisi
DIY4U
Sredstva: 200.000 €
Rok za prijavo: 30.4.2021
Odprt razpis za inovacije DIY4U je priložnost za sodelovanje v inovativnem projektu za razvoj in promocijo decentraliziranih
pristopov k oblikovanju in proizvodnji izdelkov, usmerjenih k strankam, za Fast Moving Consumer Goods (FMCG). Projekt
DIY4U potrošnikom omogoča sodelovanje s proizvajalci pri oblikovanju in ustvarjanju personaliziranih izdelkov široke
potrošnje, preko digitalne platforme DIY4U in Fablabs (predstavitveni objekti majhne proizvodnje).

ZDMP 1st open call
Sredstva: 3.200.000 €
Rok za prijavo: 30.4.2021
Razpis je namenjen evropskim SME razvijalcem programske opreme, tehnološkim podjetjem in proizvajalcem za ustvarjanje,
testiranje, potrjevanje in / ali integracijo inovativnih zero-defect rešitev za industrijo 4.0 z uporabo ZDMP komponent, storitev in
platforme.

AIPlan4EU
Sredstva: 7.500 €
Rok za prijavo: 12.5.2021
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Cilj odprtih razpisov AIPlan4EU je nadgraditi sposobnost zunanjih partnerjev, da izkoristijo tehnologijo načrtovanja umetne
inteligence v različnih sektorjih, in ponuditi finančno podporo evropskim MSP in inovatorjem za eksperimentiranje v visoko
inovativnih mednarodnih poskusih.

DIH²
Sredstva: do 240.000 €
Rok za prijavo: 30.4.2021
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.

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.

SRIP ToP Člani
Predstavljamo vam enega izmed naših članov:

IB-CADDY informacijske rešitve d.o.o.
Od konstruiranja do proizvodnje, IB-CADDY sestavlja ekipa z izkušnjami, ki vam
priskrbi rešitev za vaše potrebe. Izkoriščamo znanje konstrukcijskih procesov in
tehnik in vam izboljšamo način uporabe tehnologije, ki jo imate trenutno na voljo
ali pa vam priskrbimo novo, če ustreza vašim ciljem. Ponujajo vam rešitve na
področju inženirske grafike, razvoj celovitih programskih rešitev na področju
tehnične, poslovne in izobraževalne informatike, rešitve za kompleksne
interdisciplinarne rešitve na različnih elektro-inženirskih področjih v segmentu
programskih orodij (E-CAD), obratni inženiring, izobraževanje in svetovanje,
rešitve s področja elektrotehnike in elektronike, 3D tiskanje ter 3D vizualizacijo.

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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