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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 
  

 

 

Vabljeni k izpolnitvi ankete s strani 

Direktorata za informacijsko družbo 

V Direktoratu za informacijsko družbo so v okviru priprave na 

konferenco o umetni inteligenci »Od idej k dejanjem«, ki jo 

organizira Slovensko predsedstvo Sveta EU skupaj z 

Evropsko komisijo septembra 2021,  pripravili kratko spletno 

anketo o splošnem pogledu javnosti na umetno inteligenco. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

ELI poletna šola na področju fotonike 

ELI Beamlines je del vseevropskega projekta ELI (Extreme 

Light Infrastructure), ki predstavlja edinstveno orodje za 

podporo znanstveni sferi v Evropi. Cilj ELI Beamlines je 

upravljati najintenzivnejši laserski sistem na svetu. 

Uporabnikom tako ponujajo edinstven vir sevanja in žarkov 

pospešenih delcev. 
 

Preberi več 
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Kako začeti s prediktivnim 

vzdrževanjem na podlagi umetne 

inteligence 

Prediktivno vzdrževanje ni nov koncept. Tehnologija za 

implementacijo je na voljo že leta. Prednosti so dobro znane, 

zlasti glede na visoke stroške ob izpadih v večini panog. 

Kljub temu je adaptacija zaostajala, zlasti pri končnih 

uporabnikih. Ni šlo zgolj za vprašanje kapitalskih izdatkov – 

zajem podatkov in zmogljivosti beleženja/prenosa so že 

vgrajene v številne komponente, na primer pogone z 

zmožnostjo spremljanja toka in temperature, ki delujejo tudi 

kot zbiralniki podatkov. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Niz dogodkov na temo razpisov 

Evropskega Obrambnega Sklada EDF 

Obveščamo vas o prihajajočih dogodkih, organiziranih v 

okviru razpisov Evropskega Obrambnega Sklada. Evropski 

obrambni sklad (EDF) je iniciativa s strani Evropske Komisije 

za podporo skupnim raziskavam in razvoju obrambe ter za 

spodbujanje inovativne in konkurenčne baze obrambne 

industrije. 
 

Preberi več 
 

 

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  

 

  
 

 

 

IoT Week 2021 
30. Avg – 3. Sep 2021 
Industrijski IoT naslednje generacije se bo moral odzvati na nove zahteve po 

agilnosti, prilagodljivosti in odpornosti v proizvodnji. Moral bo obvladati hitrost, 

obdelavo podatkov in energetsko učinkovito inteligenco. 
Preberi več 

 

 

   

 

  
 

 

 

Industry 4.0 Web Cafe 
31. Avg 2021 ob 12:00 
Predstavniki petih evropskih pobud za digitalizacijo proizvodnje, Integradde, 

DIMOFAC, Penelope, LevelUp in I4MS, se sestanejo v času odmora za kavo, da 

bi razpravljali o tem, kako omogočiti tovarne prihodnosti ne le na papirju, ampak 

tudi na tekočih linijah. 
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 
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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 

  

  

 

  
 

 

 

Teden AI4SI – Umetna inteligenca za Slovenijo 
13. do 17. Sept 2021 
V času predsedovanja Slovenije Svetu EU v AI4SI organizirajo v Digitalnem 

središču Slovenije teden posvečen Umetni inteligenci. Z ustanovitvijo AI4SI so 

odprli povezovalni most med ponudniki rešitev s področja umetne inteligence, 

razvojno raziskovalnimi organizacijami in podjetji, ki želijo umetno inteligenco 

uporabljati pri svojem delovanju. 
Preberi več 

 

 

  

 

  
 

 

 

Konferenca na visoki ravni s področja umetne 

inteligence – Od idej k dejanjem 
14. do 15. Sept 2021 
Poudarek bo na izzivih učinkovite politike in zakonodaje za spodbujanje razvoja 

in uvajanja UI v družbo, na zagotavljanju zaupanja javnosti v UI in na načrtovanju 

skupnih aktivnosti v okviru usklajenega načrta za podporo UI na ravni EU. 
Preberi več 

  

  

 

  
 

 

 

BREZPLAČNO E-strokovno srečanje: INDUSTRIJA 4.0 

in kaj morajo o tem vedeti vodstva organizacij 
23. Sept 2021 ob 13:00 
Slovenski institut za kakovost in meroslovje – SIQ, 23. septembra organizira 

BREZPLAČNO E-strokovno srečanje: INDUSTRIJA 4.0, in kaj morajo o tem 

vedeti vodstva organizacij, predstavljena bo aktualna tema Industrija 4.0, kako jo 

razumeti ter jo udejanjiti v praksi.  Predstavljen bo tudi koncept Šole Industrija 

4.0. 
Preberi več 

   

 

 

  
 

 

 

TETRAMAX delavnica: Rešitve IKT za zdravo in 

aktivno staranje 
28. Sept 2021 ob 12:30 
Na delavnici se boste seznanili s sodobnimi trendi k reševanju problematike 

staranja prebivalstva in dolgotrajne oskrbe z uporabo inovativnih IKT rešitev. V 

preglednem uvodnem predavanju bo predstavljena problematika staranja 

populacije v EU s posebnim poudarkom na situaciji v Sloveniji in širši regiji ter 

sodobni trendi k reševanju in izboljševanju kakovosti življenja starostnikov 

(statistični podatki, trendi, projekt SI4Care). 
Preberi več 

    

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

AI REGIO  

Sredstva: do 100.000 € 
Rok za prijavo: 30.9.2021 
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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. 

  

Zero Defects Manufacturing Platform  

Sredstva: 2 mil € 
Rok za prijavo: 1.10.2021 
V drugem javnem razpisu, katerega rok za prijavo je 1. oktober 2021 in je vreden 2mil EUR, nameravajo izbrati 20 
podprojektov za SME ponudnike tehnologij, SME ali start-up razvijalce programske opreme in / ali podjetja katere koli velikosti 
s področja proizvodnje ali dobavne verige za izvajanje dejavnosti. 

  

 
 

SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  

  

  

  
 

 

 

RIKO d.o.o.  

V podjetju RIKO, d.o.o. razvijajo in nudijo celovite rešitve za uvedbo modernih, 

učinkovitih in okolju prijaznih tehnologij v najrazličnejših industrijah, še zlasti v 

avtomobilski, traktorski in letalski industriji ter na področju energetike, 

okoljevarstva, logistike in gradbeništva. Z visoko usposobljeno ekipo 

strokovnjakov, celostnim naborom storitev in zanesljivim konceptom upravljanja 

zagotavljajo kakovostne in ekonomsko upravičene rezultate projektov ter gradijo 

dolgoročno zaupanje njihovih naročnikov in partnerjev. So uveljavljeni partner za 

izvedbo najzahtevnejših projektov od idejne zasnove ter svetovanja do 

implementacije rešitev. Njihovi strokovnjaki skrbijo za izdelavo konceptov novih 

proizvodnih linij, projektiranje, dobavo, montažo in zagon tehnološke opreme in 

naprav ter usposabljanje naročnikovega kadra. Nudijo servisiranje in podporo v 

garancijski dobi ter zagotavljamo ustrezno financiranje projekta. Podjetje RIKO, 

d.o.o. je izkušeno in uveljavljeno podjetje zlasti za izdelavo projektov „na ključ" 

na področju tehnološkega inženiringa, energetike, okoljevarstva, logističnih 

sistemov in gradbeništva. Inženirske rešitve ustvarjajo na podlagi številnih 

izkušenj lastnega razvoja in izdelave opreme, pa tudi na osnovi izkušenj mnogih 

evropskih proizvajalcev, ki so vključeni v partnerstvo s podjetjem Riko. Uspešni 

projekti in sodelovanja so podjetju Riko prinesli dober sloves doma in jih trdno 

zasidrali na tržiščih Ruske federacije, Belorusije, Ukrajine, Makedonije in 

Evropske unije. 
  

 
 

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 
    

 


