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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 
  

 

 

Better Factory – Grow your 

manufacturing business 

BETTER FACTORY je štiriletni projekt, ki ga financira H2020 

(Sporazum o dodelitvi sredstev 95813), katerega namen je 

evropskim proizvajalcem pomagati, da postanejo bolj 

konkurenčni na svetovnem trgu. Proizvodna podjetja bodo 

odkrila nove poslovne modele in digitalizirala svoje tovarne, 

da se bodo ujemala s proizvodnjo novih ali prilagojenih 

izdelkov, zahvaljujoč sodelovanju z umetniki in dobavitelji 

tehnologij za časa projekta Better Factory in pozneje. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Prvi javni razpis SHOP4CF 

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. Platforma 

pokriva širok spekter industrijskih zahtev, zlasti v okviru 

sodobne, prilagodljive in podatkovno bogate proizvodnje. 
 

Preberi več 
 

 

 

Poziv SME podjetjem za sodelovanje na 

predstavitvenem delu DIH Slovenije – 

“Tehnologija za ljudi” v času 
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predsedovanja Slovenije Svetu 

Evropske unije 

Ena izmed prednostnih nalog Republike Slovenije v času 

predsedovanja Svetu EU v 2021 bo »Gospodarska prenova 

Evropske unije, temelječa na digitalnem in zelenem 

prehodu«. Ključni poudarki znotraj te prednostne naloge se 

nanašajo na gospodarske ukrepe za zeleni prehod in 

digitalno transformacijo, vključevanje načel trajnostnega 

razvoja v obstoječe poslovne modele in spodbujanju 

digitalne transformacije malih in srednje velikih podjetij. 
 

Preberi več 
  

VABILO za sodelovanje – Razpisi 

Horizon 2021 – 2022, Cluster 4, 6 

V okviru medregijskega partnerstva Smart Sensors 4 Agri-

food, Gospodarska zbornica Slovenije in SRIP HRANA, 

katere član je tudi Institut “Jožef Stefan”, išče potencialne 

partnerje z interesom sodelovanja na posameznih razpisih 

programa Horizon 2021-2022, cluster 4 in 6. Ker so nekatere 

tematike povezane tudi s področjem dela SRIP Tovarne 

prihodnosti, vas člane partnerstva vabimo, da pregledate 

seznam in sporočite morebitni interes za sodelovanje. 
 

Preberi več 
  

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  

 

 

  
 

 

 

Industrija 4.0 v praksi 
27. Maj ob 13.00 
V okviru deljenja dobrih praks SRIP ToP članov vas v sodelovanju s koncernom 

Kolektor in njegovo poslovno enoto Kolektor Digital vabimo na webinar na temo: 

Uvajanje rešitev Industrije 4.0 v praksi in prikaz konkretnih primerov uporabe na 

področju inteligentnega planiranja proizvodnje, uvajanja pametnih robotskih 

delavcev in napredne vizualizacije delovnih procesov. 
Preberi več 

 

 

  

 

  
 

 

Spletni seminar: Zaupanja vredna umetna inteligenca 

v industriji 4.0 
1. Jun ob 10.00 
Vabljeni na prvega izmed petih dogodkov na temo: Upravljanje s sistemi umetne 

inteligence (AI governance). Svoja stališča, razumevanje in poglede na ključna 

vprašanja bodo skozi serijo petih dogodkov, kjer pri organizaciji sodeluje tudi 

iniciativa AI4SI, predstavili ugledni strokovnjaki in deležniki s pravnega, 

poslovnega, tehničnega, raziskovalnega, regulatornega in etičnega vidika. 
Preberi več 

 

 

  

 

  
 

 

 

Spletni seminar: Bogastvo podatkov na dosegu roke. 

Ali jih izkoriščate? 
2. Jun ob 14.00 
Vabljeni na spletni seminar, kjer vam bodo skozi primere dobrih praks predstavili 

podjetja, ki so prehitela konkurenco tako, da so se preprosto ozrla okrog sebe in 

izkoristila vse vire, ki so jim bili na voljo, ob tem pa znižala stroške in povečala 

donosnost poslovanja. 
Preberi več 
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Uvodna delavnica o sodelovanju z Evropsko 

vesoljsko agencijo (ESA) za nove partnerje 
3. Jun 2021 ob 9:00 
Nove partnerje, ki jih zanima sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA), 

vabimo na uvodno delavnico o sodelovanju z ESA. Delavnica bo namenjena 

predvsem novim podjetjem in institucijam, ki z ESA še ne sodelujejo, bi jih pa to 

zanimalo. 
Preberi več 

 

 

  

  
 

  
 

 

 

3DP PAN EU Webinar: Additive Manufacturing in the 

EU: Report on the European Demonstration 3D 

Printing Industry 
3. Jun 2021 ob 10:00 
Projekt 3DP PAN EU bo organiziral webinar z naslovom “Additive Manufacturing 

in the EU: Report on the European Demonstration 3D Printing Industry“. Na 

seminarju vam bodo predstavili predhodne rezultate študije o sektorju aditivne 

proizvodnje, ki jo je izvedel projektni partner IDEA Consult. 
Preberi več 

  

  

  

  
 

 

 

Vanguard Iniciativa: Predstavitev pilotov 
3. Jun ob 13.30 
Slovenija je aktivna članica Vanguard iniciative, ki združuje 39 industrijsko 

naprednih regij v Evropi, osredotočenih na spodbujanje industrijskih inovacij in 

izgradnjo evropskih vrednostnih verig, ki temeljijo na komplementarnosti 

regionalnih strategijah pametne specializacije. SBRA je letos že tretje leto tudi v 

upravnem odboru Vanguard iniciative. 
Preberi več 

  

  

 

  
 

 

 

Okoljski dan gospodarstva 
4. Jun ob 9.30 
SRIP Tovarne prihodnosti bo na 20. Okoljskem dnevu gospodarstva v sklopu 

»Na sredini verige vrednosti« predstavil pomembne novosti glede nove pobude 

EU o trajnostnih izdelkih in digitalnega potnega lista izdelkov, ki jih bo predstavila 

strokovnjakinja za okolje in trajnost iz mednarodne organizacije Orgalim. 
Preberi več 

 

  

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

TRINITY 2nd OPEN CALL 

Sredstva: do 200.000 € 
Rok za prijavo: 1.6.2021 
Projekt TRINITY ponovno razpisuje 3.5 milona EUR za projekte s področja IOT in robotike. Projekti so lahko 

demonstracije  konceptualnih eksperimentov testiranje tehnologij TRINITY , lahko pa so to nove rešitve, ki so rezultat inovacij 

sodelujočih podjetij. 
  

DIGITBrain 

Sredstva: do 100.000 € 
Rok za prijavo: 30.6.2021 
Namen pobude je pritegniti potencialne sodelujoče, ki bodo vodili eksperimente, kateri dokazujejo učinkovitost koncepta 

DIGITBrain. Vsak poskus bo združil proizvodnega končnega uporabnika in ponudnike tehnologije za izvedbo 

eksperimentiranja, da bi potrdili rešitev DIGITbrain na področju digitalnih dvojčkov. 
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KYKLOS 4.0 

Sredstva: do 60.000 € 
Rok za prijavo: 30.6.2021 
V okviru razpisa bodo financirani projekti, katere vodijo majhni konzorciji podjetij, ki so usmerjeni v inovativne koncepte. 
Pričakuje se, da bo vsak projekt opredelil lastne cilje projekta, pri tem pa upošteval širše cilje in vizijo projekta KYKLOS4.0. 

  

DIH² 

Sredstva: do 248.000 € 
Rok za prijavo: 30.6.2021 
Cilj DIH² je vzpostaviti trajnostno mrežo robotskih DIH-jev, opremljenih z orodji in postopki, da bi olajšali trženje in širši sprejem 
agilne proizvodnje s pomočjo proizvodnih MSP / nekoliko večjih podjetij prek tržnice RAMP B2B. DIH² bo na dveh 
konkurenčnih javnih razpisih za sodelovanje v programu za prenos tehnologije izbral 26 konzorcijev. 

  

ERA.NET 2021 

Sredstva: 840.000 € 
Rok za prijavo: 19.6.2021 
Cilj razpisa je financiranje ambicioznih nacionalnih RTD projektov, ki se nanašajo na raziskave materialov in inovacije, 

vključno z materiali za nizkoogljične energetske tehnologije, tehnologijo prihodnjih baterij in s tem povezane proizvodne 

tehnologije. 
 

Sofinanciranje gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih 

Sredstva: 5.400 € / mesec 
Rok za prijavo: 30.6.2021 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja javni razpis za financiranje projektnih 

gostovanj slovenskih strokovnjakov, ki delujejo v pedagoškem procesu in/ali na raziskovalnem področju v tujini, na slovenskih 

visokošolskih in raziskovalnih zavodih. 
 

Better Factory 

Sredstva: do 200.000 € 
Rok za prijavo: 15.7.2021 
BETTER FACTORY je štiriletni projekt, ki ga financira H2020 (Sporazum o dodelitvi sredstev 95813), katerega namen je 
evropskim proizvajalcem pomagati, da postanejo bolj konkurenčni na svetovnem trgu. Proizvodna podjetja bodo odkrila nove 
poslovne modele in digitalizirala svoje tovarne, da se bodo ujemala s proizvodnjo novih ali prilagojenih izdelkov, zahvaljujoč 
sodelovanju z umetniki in dobavitelji tehnologij za časa projekta Better Factory in pozneje. 

  

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. 

  

 
 

SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  

  

  

  
 

  

 

 

 

 

Metronik d.o.o. 

Metronik je uveljavljen ponudnik vrhunske tehnologije in inovativnih rešitev za 

avtomatizacijo in digitalizacijo v industriji, pametnih zgradbah in infrastrukturnih 

podjetjih. Metronikove rešitve, ki so rezultat več kot 28-letnih izkušenj in znanja s 

področja avtomatizacije in digitalizacije ter se osredotočajo na načela industrije 

4.0 in IoT, uporabnikom prinašajo veliko dodane vrednosti, med drugim 

pomagajo izboljšati ponovljivost in stabilnost procesov, vzpostaviti nadzor in 

jasen vpogled v procese, omogočajo analizo procesov ter vzpostavljajo temelje 

za optimizacijo, znižanje stroškov in dvig produktivnosti. Metronik sodeluje s 

svetovno uveljavljenimi podjetji, ki delujejo na področju tehnologij za 

avtomatizacijo in digitalizacijo, rešitve v okviru MePIS pa so plod lastnega 

razvoja. 
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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 
    

 


