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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. 

 Hkrati vam v tokratnem novičniku želimo prijetne božične praznike in uspešno v novem letu 2021. 

 
  

Novice 
  

 

Evropska platforma ECCP in možnosti 

financiranja 
 

Evropska platforma za sodelovanje grozdov (ECCP) je 

 

Krepitev dvojnega zelenega in 

digitalnega prehoda 
 

Doseganje cilja bo velik izziv za industrijske, storitvene, 

prometne in energetske sektorje EU. Načrt EU za 
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rezultat Programa internacionalizacije grozdov za SME-je, 

financiranega v okviru COSME, ki ga je leta 2016 ustanovil 

DG GROW Evropske komisije. 

  

okrevanje z mehanizmom za okrevanje in odpornost 

poudarja pomen naložb, ki podpirajo zeleni prehod. V 

obdobju 2021-2030 bo morala EU vsako leto vložiti 350 

milijard EUR več kot v obdobju 2011-2020. Poleg javnih 

sredstev bo treba tudi zasebna usmerjati v trajnostno 

financiranje in zeleno okrevanje 
  

   

 

 

2. javni razpis mreže RIMA 
 

RIMA (Robotics for Inspection & Maintenance) je 4-letni 

projekt, financiran s strani EU z namenom  povezovanja 

ponudnikov raziskav, tehnologij in storitev, industrijske 

sektorje, vlagatelje in certifikacijske organe pod eno streho 

ter financirati 50 tehnoloških eksperimentov med SME-ji v 

dveh krogih javnih razpisov (2019/2020) v skupnem znesku 

8,1 milijona EUR. 

  

 

 

 

Nato program: Science for peace and 

security 
 

Science for Peace and Security (SPS) program spodbuja 

dialog in praktično sodelovanje med državami članicami 

Nata in partnerskimi državami na podlagi znanstvenih 

raziskav, tehnoloških inovacij in izmenjave znanja. Program 

SPS ponuja financiranje, strokovno svetovanje in podporo 

prilagojenim varnostnim dejavnostim, ki ustrezajo Natovim 

strateškim ciljem. 

   

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  

 

 

 

2nd Southeast Europe Smart Society Conference – 

Celovit pristop k razvoju pametne družbe 
13. Jan 2021 ob 9:00 
V duhu pospešene digitalizacije, si države EU prizadevajo postati pametne in 

iščejo rešitve, kako bi presegle izzive. 

   

   

 

 

Webinar: How to Justify Automation in Your Factory 
14. Jan 2021 ob 12:00 
Avtomatizacija je zapletena. Obstaja veliko deležnikov, pristopov, motivacij in 

utemeljitev za določitev prave vrste avtomatizacije, na katere je treba razmisliti, 

ko dodajate avtomatizacijo ali se odločite, da boste prste potopili v 

avtomatizirano proizvodnjo in robotiko. 
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Spletna delavnica TETRAMAX: Keras in globoko učenje 

skozi zglede 
14. Jan 2021 ob 12:30 
V okviru TETRAMAX Kompetenčni center CLEC na IJS organizira delavnico, na 

kateri se boste seznanili s knjižnico Keras in njeno uporabo na praktičnih 

primerih iz globokega učenja. 

    

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

HIA razpis za mikro, mala in srednja podjetja 

Sredstva: 250.000 € 
Rok za prijavo: 3.1.2021 
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. 
  
2. javni razpis mreže RIMA 

Sredstva: do 150.000 € na konzorcij 
Rok za prijavo: 17.3.2021 
Projekt RIMA bo podpiral razvoj in uvajanje aplikacij za robotiko I&M z nepovratnimi sredstvi preko Robotics Innovation 

Experiment (RIE). 
  
ELI–ALPS Commissioning User Call 2020 

Sredstva: 720.000 € 
Rok za prijavo: 20.5.2021 
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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: 
  

  

  

 

 

 

PS d.o.o. 

Tricikel, d.o.o. je partner skupine Software AG in soffico GmbH v Sloveniji ter 

partner Allgeier IT Solutions GmbH v jadranski regiji. So vodilni ponudnik 

celovitih rešitev za obvladovanje poslovnih procesov, rudarjenje procesov, 

obvladovanje poslovno-informacijske arhitekture ter obvladovanje tveganj in 

zagotavljanje skladnosti. Svoje konkurenčne prednosti gradijo na sinergijskih 

učinkih dobrega poznavanja IT rešitev ter orodij in metodologij za celovito 

obvladovanje poslovnih procesov, enotnega sistema upravljanja in digitalnih 

dvojčkov. 
  

  
 

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, nas o tem obvestite. 
   

© SRIP Tovarne Prihodnosti 2020 
    

  


