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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 
  

 

 

StandICT.eu 2023 javni razpisi na 

področjih IKT 
  
Obveščamo vas o odprtih razpisih evropske pobude 

StandICT.eu 2023, ki ponuja finančno podporo za 

vključevanje v razvoj mednarodnih standardov z IKT področij 

(cloud computing, IoT, 5G, Cybersecurity and data) ali 

vertikalnih področij  (AI, Industry 4.0, eHealth, Quantum 

technologies etc.). 
 

Preberi več 
 

 

 

Spodbude malih vrednosti Slovenskega 

Podjetnikega sklada 

Osnovni namen projekta oz. t.i. vavčerskega sistema je 

vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših 

vrednosti, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) 

omogoča bistveno poenostavljen dostop do 

sofinanciranja  posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko 

podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence. Gre za 

nov program spodbud za MSPje – t.i. vavčerje, katere  lahko 

podjetja najemajo skozi vso leto, pridobijo pa jih  lahko na 

zelo enostaven način (brez prekomernih postopkov 

odobritve) in obravnava le – teh je zelo hitra. 
 

Preberi več 
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Trendi v robotiki 2021 

Pandemija COVID-19 je pospešila uporabo robotike zunaj 

ustaljenih praks. Ne preseneča, da se v industrijskih okoljih 

uporablja vse več robotov. Po podatkih Mednarodne zveze 

robotike pa se je stopnja povečanja, če je ta enako visoka 

številu namestitev novih industrijskih robotov, v desetih letih 

(2010–2019) več kot potrojila in dosegla 381 tisoč enot v 

tovarnah po vsem svetu. Tako International Federation of 

Robotics (IFR) podaja nekaj napovedi o trendih v letu 2021. 
 

Preberi več 
 

 

Obiščite spletni portal Acccess2Markets 

za pomoč pri trgovanju z državami izven 

EU 

Spletni portal Access2Markets je zasnovan z namenom, da 

bi pomagal podjetjem, še posebej malim in srednje velikim, 

pri trgovanju z državami izven EU, da bi čim bolje izkoristila 

prednosti trgovinskih sporazumov EU. V pomoč je lahko tako 

podjetjem, ki že trgujejo mednarodno kot tudi tistim, ki šele 

začenjajo raziskovati priložnosti na tujih trgih. Na portalu  so 

na voljo podatki o izvozu kot tudi uvozu v EU za posamezne 

izdelke glede carinskih stopenj in davkov, carinskih 

postopkov,  pravil o poreklu blaga, trgovinskih ovir, zahtev za 

posamezni izdelek, statistike,… 
 

Preberi več 
  

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

 

 

 

Delavnica: Spekulativno oblikovanje: pristopi, metode 

in orodja 
1. Mar 2021 ob 10:00 
Vljudno vas vabimo na delavnico: »Spekulativno oblikovanje: pristopi, metode in 

orodja«, ki bo potekala 1. marca 2021 od 10:00-12:30 (CET) preko platforme 

ZOOM. Vodila jo bosta Ivica Mitrović in Oleg Šuran, potekala bo v angleškem 

jeziku. 
Preberi več 

  

  

 

  

  

 

 

Webinar: How Cobots Can Ease COVID’s Long Term 

Impact on Manufacturing 
4. Mar 2021 ob 18:00 
Medtem ko se dolgoročni vpliv pandemije na severnoameriško proizvodnjo leta 

2021 še vedno postopoma kaže, vemo, da je zahtevala spremembe strategije v 

skoraj vsaki panogi. Kolaborativni roboti (cobots) so pripomogli k preoblikovanju 

proizvodnje s preusmeritvijo, fizično distanciranimi zaposlenimi, hitrimi zagoni 

proizvodne linije in “lights-out” proizvodnjo. 
Preberi več 

  

 

   

  

 

 

ESCCON konferenca 2021 
23. Feb 2021 ob 11:00 
Konferenca ESCCON 2021 je mednarodni forum, odprt za vse strokovnjake, ki 

sodelujejo pri razvoju, izbiri, nabavi in uporabi EEO (električnih, elektronskih in 

elektromehanskih) komponent v vesoljskih sistemih, podpira sodelovanje in 

razprave o najpomembnejših temah, povezanih z EEO za vesoljske sisteme. 
Preberi več 

   

 
 

  

Aktualni razpisi 
  



3

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. 
 

 

StandICT.eu 
Sredstva: 3 milijone € 
Rok za prijavo: 11.3.2021 
StandICT.eu 2023 ponuja finančno podporo za vključevanje v razvoj mednarodnih standardov z IKT področij (cloud 

computing, IoT, 5G, Cybersecurity and data) ali vertikalnih področij (AI, Industry 4.0, eHealth, Quantum technologies itd.). 
 

ESA - Requesting Party Activity  

Sredstva: 500.000 € 
Rok za prijavo: 15.3.2021 
Na razpis se lahko prijavijo podjetja / institucije s sedežem v Sloveniji, ki morajo biti nosilci projekta. Možno je tudi sodelovanje 

s partnerji iz drugih držav članic Evropske vesoljske agencije (ESA), ob upoštevanju omejitev iz razpisa. Vrednost razpisa je 

500.000 evrov. 
  

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). 
 

  

Better Factory 1st open call 
Sredstva: do 200.000 € 
Rok za prijavo: 18.3.2021 
Cilj projekta je izbrati najbolj inovativne rešitve na izzive proizvodnih SME in Mid-cap podjetij, ter prepoznati umetnike in 

dobavitelje tehnologij, ki so pripravljeni nagovoriti in sodelovati z proizvodnimi MSP. 
 

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: 
  

  
  

 

 

 

CAP - Center za Aplikativne Polimere d.o.o. 

CAP je visokotehnološko podjetje, specializirano za razvoj in proizvodnjo lahkih 

polimernih produktov. Zmanjšanje mase je eno izmed poglavitnih ciljev vseh 

mobilnih sektorjev. V podjetju CAP imajo širok nabor znanj, procesnih tehnologij 

in opreme za razvoj in izdelavo lahkih polimernih produktov, večinoma 

kompozitov, tako s termoplastičnimi kot termosetnimi kompoziti. Razvijajo in 

izdelujejo tako strukturne kot nestrukturne kose ali celotne sklope oz. produkte. V 

sektorju navtike in urbane mobilnosti razvijajo, proizvajajo in tržijo produkte pod 

lastnima blagovnima znamkama, v caravan sektorju pa sodelujejo z EU kupci. 

Veliko večino prihodkov ustvarijo na trgu EU. Imajo močno raziskovalno skupino 

in so uspešni tako na nacionalnih kot EU RR projektih.  
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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, nas o tem obvestite. 
   

© SRIP Tovarne Prihodnosti 2020 
    

 


