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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 
  

 

 

Predstavljamo vam novi katalog SRIP 

ToP za leto 2021 

Z veseljem vam predstavljamo in vas vljudno vabimo k 

ogledu novega kataloga članov SRIP Tovarne Prihodnosti za 

leto 2021. Še naprej zbiramo in povezujemo slovenska 

raziskovalna in inovacijska znanja ter izpostavljamo ... 

 

Preberi več 
 

 

 

 

Evropska komisija napovedala objavo 
novih razpisov Sklada za inovacije 

Evropska komisija načrtuje drugi razpis Sklada za inovacije 

za velike projekte 26. oktobra, drugi razpis za male projekte 

pa marca 2022. Proračun za razpis za velike projekte  bo 

med 1,3 in 1,5 milijarde evrov, proračun za male projekte pa 

100 milijonov evrov. 

 

Preberi več 
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Nanotehnologija v proizvodnji 

Številna prebojna odkritja v materialih in oblikovanju je 

proizvajalcem omogočil delo na tehtnicah, manjših od 

milijardinke metra. Pri teh velikostih je mogoče ustvariti 

naprave in predmete, katerih običajno ni možno, in izdelati 

materiale, ki se zaradi svojih dimenzij obnašajo drugače. Ti 

materiali in tehnologije – imenovani nanotehnologija – 

ponujajo vrsto prednosti za proizvajalce. 

 

Preberi več 
 

 

 

 

Uporaba razširjene resničnosti pri 

izvajanju operativnih nalog 

63% vodilnih proizvajalcev je že uvedlo rešitve AR 

(Augmented Reality). Delovna sila z omogočeno AR lahko 

izvaja zapletene operacije z majhnim začetnim znanjem. 

Brezpapirna prodajalna, optimizirane definicije postopkov in 

inteligentna delovna navodila lahko organizacije poženejo 

naprej na poti digitalne preobrazbe, kar jim daje prednost 

pred konkurenco in jih vodi v novo dobo proizvodnje. 

 

Preberi več 
  

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

   

 

  
 

 

 

World Congress on Engineering Asset Management 
15. do 18. Avg 2021 
WCEAM 2021 je forum za visokokakovostna posvetovanja o tehničnih in 

gospodarskih vprašanjih, osredotočenih na trajnostno upravljanje inženirskih 

sredstev v obdobju četrte industrijske revolucije in poslovnih modelov 

globalizacije 4.0. 
Preberi več 

  

   

 

  
 

 

 

Dan slovenske elektroindustrije 
31. Avg 2021 ob 13:00 
Vljudno vas vabimo na krajši dogodek v živo, kjer bodo na GZS predstavili 

slovensko in evropsko elektroindustrijo, sledila pa bo okrogla miza in druženje. 
Preberi več 

 

 

  

 

  
 

 

 

EUROPEAN DEFENCE FUND 2021 – Informativni dan 

za slovenske deležnike 
1. Sep 2021 ob 10:00 
Namen dogodka je predstaviti delovni program Evropskega obrambnega sklada 

2021 in razpise 2021 v 15 tematskih kategorijah ukrepov. Poleg predstavitve 

razpisov za zbiranje predlogov bo dogodek predstavil tudi izkušnje uspešnih 

koordinatorjev projektov v prejšnjih razpisih EDIDP in PADR ter razpravljal o 

oblikovanju partnerstev na ravni EU v obrambnem sektorju. 
Preberi več 
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Aktualni razpisi 
  

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. 

  

DigiCirc  

Sredstva: do 20.000 € 

Rok za prijavo: 3.8.2021 
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. 

  

AI REGIO  

Sredstva: do 100.000 € 

Rok za prijavo: 30.9.2021 
Cilj javnih razpisov v AI REGIO je nadaljnje širjenje in razširitev vpliva na druge evropske regije in se osredotočajo na 
sprejemanje aplikacij AI za poslovanje SME. Tako bodo inovativni eksperimenti z umetno inteligenco v proizvodnji postali 
digitalni prinašalci sprememb za Evropo in njene regije. 

  

Change2Twin  

Sredstva: do 90.000 € 

Rok za prijavo: 30.9.2021 
V prvem javnem razpisu Change2Twin za pridobitev vavčerjev bo izbranih do 11 SMEjev in mid-cap podjetij. Za pridobitev 
tehnologij in sistemov na področju digitalnih dvojčkov za uporabo v proizvodnji, bodo ti prejeli pavšalni znesek do 90.000 EUR 
s popolno tehnično podporo v okviru 11-mesečnega programa. 

  

KITT4SME  

Sredstva: do 100.000 € 

Rok za prijavo: 15.9.2021 
KITT4ME malim in srednje velikim podjetjem nudi prilagojeno in za industrijo pripravljeno strojno, programsko in organizacijsko 
opremo, ki je na voljo v obliki modularne prilagodljive digitalne platforme, ki v njihove proizvodne sisteme brez težav 
implementira umetno inteligenco. 

  

 
 

SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  

  

  

  
 

 

 

PS d.o.o.  

PS Logatec je podjetje s 30-letno tradicijo na področju avtomatizacije in izdelave 

namenskih strojev in naprav. V ekipi 25 zaposlenih so strokovnjaki s področja 

elektronike, mehatronike in programske opreme. Njihove aktivnosti segajo od 

izvedbe avtomatizacije na projektih, ki jih mehansko sprojektirajo in izdelajo 

njihovi partnerji do izdelave celotnih strojev in proizvodnih linij. Doslej so izvedli 

veliko projektov s zelo različnih področij in si nabrali izkušnje pri delu z različnimi 

tehnologijami. Njihovi projekti delujejo tako v Sloveniji kakor tudi drugod po 

svetu(Rusija, Velika Britanija, Ukrajina, ZDA, Katar,…). Uporabniki njihove 

opreme so s področja avtomobilske industrije, proizvodnje kamene volne, 

žagarstva, livarstva in drugih področij. Poleg področja izdelave strojev in naprav 

zastopajo tudi nekaj pomembnih proizvajalcev komponent s področja 

avtomatizacije kot so servo pogoni, frekvenčni pretvorniki, varnostne 

komponente idr. V prihodnosti si želijo povečati prisotnost na področju onudbe 

namenskih strojev in se še intenzivneje vključevati v razvojne projekte njihovih 

partnerjev. 
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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. 
   

© SRIP Tovarne Prihodnosti 2020 
    

 


