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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 
  

 

 

SRIP ToP pričel z izvajanjem projekta 

Go-Dip v okviru programa Horizon 

Innosup 

Obveščamo vas, da je Center Tovarne prihodnosti SRIP 

ToP v petek 16.4.2021 pričel z izvajanjem novega projekta 

Go-DIP namenjenega razvoju nove svetovalne storitve za 

podjetja na področju upravljanja, uporabe, delitve in varstva 

digitalnih podatkov, ki se uporabljajo v proizvodnih procesih 

ter izboljšanju upravljanja digitalne intelektualne lastnine v 

podjetjih. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Predstavitev SRIP ToP na panelni 

razpravi z latinskoameriškimi in 

karibskimi državami 

V panelni razpravi 22. aprila, smo v okviru predstavitve SRIP 

ToP predstavili raziskovalne in poslovne priložnosti v 

povezavi z digitalnim / krožnim gospodarstvom in 

upravljanjem voda) ter raziskovalne priložnosti na IJS in 

poslovne priložnosti v SRIP ToP, vključno s kratko 

predstavitvijo projektov SRIP Top v izvajanju v povezavi s 

krožnim gospodarstvom in prehodom v brezogljično družbo. 
 

Preberi več 
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Na voljo krediti za raziskave, razvoj in 

inovacije za MSP, kriti z jamstvom SID 

banke 

Kredit za krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij 

boste podjetja lahko namenila za opredmetena in 

neopredmetena sredstva ter tudi za obratna sredstva. SID 

banka nudi portfeljske garancije v okviru Sklada skladov, ki 

ga upravlja in jih bodo sodelujoče finančne institucije (banke 

in hranilnice) lahko koristile pri financiranju podjetij za 

krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij 

samostojnih podjetnikov, mikro, malih in srednje velikih 

podjetij (MSP), zavodov in zadrug. 
 

Preberi več 
 

 

Digitalizacija proizvodnje: dogodek s 

poudarkom na smernicah, ključnih 

omogočevalcih in veščinah 

Vljudno vas vabimo k ogledu predstavitev in posnetkov z 

dogodka Digitalisation of manufacturing: pathways, key 

enablers and skills, ki je potekal 22. aprila 2021 v okviru 

projekta Connected Factories. 
 

Preberi več 
 

 

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  

  
 

 

 

TETRAMAX delavnica: Izdelava lokacijskih storitev v 

Androidu 
5. Maj 2021 ob 12:30 
Z vgrajenimi senzorji, ki omogočajo zaznavanja okolja, so sodobni pametni 

telefoni zelo zmogljiva platforma. Izdelava učinkovitih in robustnih aplikacij za 

zaznavanje mobilnih naprav pa je precej zahtevna, saj morajo takšne aplikacije 

zagotoviti, da so zajeti podatki čim bolj natančni in hkrati pridobljeni s čim manjšo 

porabo energije. 
Preberi več 

  

  

 

  
 

 

 

“BILATERALA LOMBARDIJA – SLOVENIJA” 5. MAJA 

2021 OB 16.00-18.00 | VIRTUALNO SREČANJE 
5. Maj 2021 ob 12:30 
SRIP Tovarne prihodnosti je v okviru svojih dejavnosti internacionalizacije sprožil 

izmenjavo industrijskih, raziskovalnih in inovacijskih interesov z grozdom AFIL 

(Grozd inteligentnih tovarn Lombardije), ki je izredno aktiven tako na regijskem, 

državnem in EU nivoju. Namen dogodka je seznaniti  različne državne institucije, 

SRIPe in relevantna  gospodarska združenja, tehnološke parke v Sloveniji o 

možnostih sodelovanja z Lombardijo. 
Preberi več 

  

  

 

  
 

 

 

Webinar: Finally! Precision Piezo Motion Without the 

Premium Price Tag 
6. Maj 2021 ob 17:00 
Piezoelektrični motorji se že dolgo uporabljajo za izjemno natančne vendar drage 

rešitve gibanja v nišnih panogah, vendar najnovejše novosti v piezo tehnologiji 

omogočajo, da so te naprave primerne tudi za bolj običajne rešitve. Odkrijte, kaj 

je piezoelektrični učinek in kako ga je mogoče izkoristiti za oblikovanje novega 

razreda izdelkov z rotacijskim in linearnim gibanjem. 
Preberi več 

  

   
 

IGLO Open Webinar: Priorities of the Slovenian 

Presidency in Science, Research & Innovation 
7. Maj 2021 ob 10:00 
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Spletni seminar bo posebno poudaril prednostne naloge znanosti in tehnologije 

ter njunih sorodnih disciplin. Krizni časi lahko ponudijo novo rešitev, prihajajoče 

desetletje pa nove priložnosti, ki jih je mogoče izkoristiti za doseganje znatnega 

trajnostnega napredka na strateških področjih, kot je nadgradnja raziskovalne 

infrastrukture, pa tudi druge dejavnosti, ki podpirajo in omogočajo odličnost v 

znanosti in raziskavah. 
Preberi več 

 

 

  

 

 

 

 

 

EIT Manufacturing: Manufacturing Days 
10. – 12. Maj 2021 
Dogodek je namenjen pogovorom o proizvodnji, inovacijah in najnovejši 

tehnologiji. Združuje zagonska podjetja, ključne industrijske akterje, vlagatelje in 

strokovnjake za globalno proizvodnjo, da ti pridobijo vpogled v aktulane trende in 

odkrijejo nove priložnosti. 
Preberi več 

  

  
 

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

  

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). 
 

ZDMP 1st open call 

Sredstva: 3.200.000 € 
Rok za prijavo: 30.4.2021 
Razpis je namenjen evropskim SME razvijalcem programske opreme, tehnološkim podjetjem in proizvajalcem za ustvarjanje, 

testiranje, potrjevanje in / ali integracijo inovativnih zero-defect rešitev za industrijo 4.0 z uporabo ZDMP komponent, storitev in 

platforme. 
  

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. 
  

DIH² 

Sredstva: do 240.000 € 
Rok za prijavo: 30.4.2021 
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. 
 

TRINITY 2nd OPEN CALL 

Sredstva: do 200.000 € 
Rok za prijavo: 1.6.2021 
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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.  
 

 
 

SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  

  

  

  
 

 

 

Induktio d.o.o.  

Podjetje je specializirano za projektiranje in proizvodnjo opreme za indukcijsko 

segrevanje. Poleg proizvodnje omenjene opreme je cilj podjetja razvoj novih 

tehnologij na področju indukcijskega segrevanja s podporo avtomatizacijskih 

procesov. Stalno delo, projektiranje in dolgoletne izkušnje omogočajo realizacijo 

najzahtevnejših projektov na omenjenih področjih. Dokaz za to so številne 

reference po vsem svetu. Podjetje pokriva s svojim delovanjem naslednje 

procese indukcijskega segrevanja: površinsko kaljenje, predgrevanje za kovanje, 

mehko spajkanje, trdo spajkanje, normalizacija, rast kristalov, čiščenje kovin in 

polprevodnikov, generacija plazme v vakuumu za površinsko čiščenje kovin in 

nekoivnskih materialov pred nadaljno obdelavo.  
  

 
 

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 
    

 


