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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

Sedem ključnih kriterijev pri izbiri
sistema za upravljanje proizvodnje
(MES)

Objava osnutkov Delovnih programov
Obzorje Evropa
Obveščamo vas, da se je Evropska komisija zaradi bližajočih
razpisov in na pritisk držav odločila, da objavi še nepotrjene
osnutke Delovnih programov v Obzorju Evropa. Do uradne
potrditve se ne pričakuje več bistvenih sprememb. Vseeno
svetujemo, da po uradni objavi preverite morebitne
spremembe pred pripravo projektnega predloga.

Eden od pomembnih korakov na poti do povečanja
produktivnosti in znižanja stroškov proizvodnje je uvedba
informacijskega sistema za upravljanje proizvodnje (ang.
Manufacturing Execution System – MES). Z njim lahko
dosežemo več pomembnih učinkov, kot so: učinkovito
planiranje in preglednost proizvodnih procesov v realnem
času, odprava zastojev, sledljivost,…

Preberi več

Preberi več
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EIC – Podpora inovatorjem s prebojnimi
in tržnimi inovacijami

Podjetja vabljena k sodelovanju na
slovenskem paviljonu Expo 2020

European Innovation Council (EIC) v novi evropski finančni
perspektivi 2021-2027 predstavlja tretji steber programa
Horizon Europe. Kot največja iniciativa za inoviranje v
Evropi, bo EIC finančno podprl inovativne raziskovalce in
podjetnike pri razvoju in implementaciji prelomnih tehnologij
in inovacij. Skupni proračun v prihajajočem obdobju – do leta
2027 – znaša dobrih 10 milijard evrov sredstev.

Javna agencija Spirit Slovenija je objavila javno povabilo
podjetjem, ki jih zanima sodelovanje na slovenskem
paviljonu na največjem dogodku letošnjega in prihodnjega
leta, svetovni razstavi Expo 2020 v Dubaju. Organizatorji
slovenske predstavitve želijo spodbuditi odziv vseh podjetij,
ki si zaradi svojih idej in poslovnih rešitev zaslužijo biti del
prestižne svetovne razstave.

Preberi več

Preberi več

Prihajajoči dogodki
EUHUB4D Data Forum
30. Mar 2021 ob 9:30
Krepitev čezmejnih inovacij s področja izmenjave podatkov je bila vedno ena
izmed prednostnih nalog Evropske komisije. Na seminarju lahko prisluhnete
različnim evropskim strokovnjakom s področja velikih podatkov (Big Data).

Preberi več

Webinar – Inoviranje, inovacijska kultura in
inovacijske strategije – Zakaj in kako naj podjetje
inovira?
30. Mar 2021 ob 12.00
SRIP PSiDL ter GZS Združenje lesne in pohištvene industrije organizirata 30.
marca 2021 med 12.00 in 14.00 spletni seminar “Inoviranje, inovacijska kultura in
inovacijske strategije – Zakaj in kako naj podjetje inovira?”.

Preberi več

Webinar: Program EU za medregionalne naložbe v
inovacije in sodelovanje Slovenije
31. Mar 2021 ob 14:00
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) pripravlja spletni
dogodek za predstavitev novega instrumenta Evropske komisije za
medregionalne naložbe v inovacije (I3 – Interregional Innovation Investments) in
priložnosti za sodelovanje slovenskih udeležencev v tem programu.

Preberi več

Aktualni razpisi
Change2Twin
Sredstva: 250.000 €
Rok za prijavo: 29.3.2021
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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.

AIPlan4EU
Sredstva: 7.500 €
Rok za prijavo: 12.5.2021
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.

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.

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).

SRIP ToP Člani
Predstavljamo vam enega izmed naših članov:

Fotona d.o.o.
Od leta 1964 je Fotona usmerjena v razvoj laserskih sistemov, kar jo uvršča med
pionirje laserske tehnologije na svetu. Njihovi laserski sistemi so rezultat lastnega
znanja in več 45 let izkušenj na področju medicine, industrije, optičnih
komunikacij in obrambe. Fotona je v svetu priznana kot vodilna na področju
inovacij, proizvodnje in razvoja laserskih sistemov. Odločanje za popolnost na
njihova osnovna filozofija delovanja. Z znatnim investiranjem v raziskave in
razvoj skušajo kvalitetno in hitro izpolniti potrebe trga po inovativnih in vzdržljivih
rešitvah. Z upoštevanjem vseh veljavnih mednarodnih standardov na področju
zagotavljanja kakovosti ter strogim testiranjem vseh component pa najvišjo
kakovost in dolgotrajno zaneslivost njihovih lasreskih sistemov tudi dosegajo.

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.
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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
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