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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

Digitalizacija je nacionalna prioriteta na
poti k digitalni in zeleni Sloveniji
Jesenski cikel delavnic ZAVZETI ASI

Slovenija na področju digitalizacije zaostaja za večino
evropskih držav, zato so se predstavniki slovenske
znanstvene, digitalne in podjetniške skupnosti izpostavili
pomen vzpostavitve nove vladne službe, ki bo zadolžena za
digitalno preobrazbo Republike Slovenije. Na novinarski
konferenci z naslovom Nujni prvi korak k digitalni in zeleni
Sloveniji so izpostavili, da tako pomembna odločitev ne sme
postati talka dnevno političnih iger ter da da država potrebuje
sposobnega in povezovalnega ministra za področje
digitalizacije.

Tudi to jesen ne zamudite priložnosti za pridobivanje novih in
aktualnih znanj v okviru delavnic projekta Celovita podpora
podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI). Tokratni
cikel brezplačnih delavnic ZAVZETI ASI bodo izvedli v
sodelovanju s priznanimi domačimi strokovnjaki od sredine
septembra do konca oktobra 2021 na vzhodu Slovenije v
dvorcu Rakičan pri Murski Soboti.

Preberi več

Preberi več
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2. razpis programa DigiCirc

Prvi javni razpis SHOP4CF

DigiCirc išče evropska SME / zagonska podjetja, ki lahko
uporabljajo digitalna orodja in uporabljajo sodobne rešitve v
krožnem gospodarstvu pri čemer se osredotočajo na izzive
na področju modre ekonomije. V drugem razpisu DigiCirc bo
izbranih najmanj 15 konzorcijev, sestavljenih iz vsaj 2 SME /
zagonskih podjetij, ki bodo razvili inovativne rešitve,
osredotočene na digitalne tehnologije, z obravnavanjem
predstvaljenih izzivov modre ekonomije.

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

Preberi več

Prihajajoči dogodki
World Congress on Engineering Asset Management
15. do 18. Avg 2021
WCEAM 2021 je forum za visokokakovostna posvetovanja o tehničnih in
gospodarskih vprašanjih, osredotočenih na trajnostno upravljanje inženirskih
sredstev v obdobju četrte industrijske revolucije in poslovnih modelov
globalizacije 4.0.

Preberi več

Spletni seminar: How to Identify Good Collaborative
Robot Projects
31. Avg 2021
Statistični podatki kažejo, da je kolaborativna avtomatizacija najhitreje rastoči
segment v industriji, in to z dobrim razlogom: koboti so varni, enostavni za
uporabo in hitri. Da bi lahko začeli, boste morali kritično preučiti svoje proizvodne
postopke in ugotoviti, katere naloge so roboti najbolje avtomatizirali.

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

Spletna konferenca: »Dan najboljše prakse« –
Digitalni lean v proizvodnji
1. Okt 2021 ob 9:30
Letos praznujemo jubilejno, 10. obletnico konference Dan najboljše prakse v
organizaciji Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav. Tokratna konferenca
je namenjena predstaviti primerov uporabe digitalnega lean-a za odpravljanje
napak ali izgub v proizvodnem procesu, z jasnim ciljem ustvari višjo dodano
vrednost.

Preberi več

Aktualni razpisi
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.

DigiCirc
Sredstva: do 20.000 €
Rok za prijavo: 3.8.2021
V drugem razpisu DigiCirc bo izbranih najmanj 15 konzorcijev, sestavljenih iz vsaj 2 SME / zagonskih podjetij, ki bodo razvili
inovativne rešitve, osredotočene na digitalne tehnologije, z obravnavanjem predstvaljenih izzivov modre ekonomije.

AI REGIO

Sredstva: do 100.000 €
Rok za prijavo: 30.9.2021
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.
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SRIP ToP Člani
Predstavljamo vam enega izmed naših članov:

Raci d.o.o.
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1994 s pomočjo Ministrstva za znanost in
tehnologijo kot Center za prenos tehnologije. Motiv ustanovitve podjetja izhaja iz
dolgoletne dejavnosti Instituta “Jožef Stefan” na področju procesov zgorevanja.
Podjetje deluje v okviru Tehnološkega parka Ljubljana. Podjetje deluje na
področju energetsko-ekološkega inženiringa in ima dolgoletne bogate izkušnje
na področju meritev emisij in plinov v procesih. Podjetje Raci d.o.o. zagotavlja
visoko kakovost, to je zanesljivost, primerljivost in sledljivost meritev, kompetente
in skladne rešitve, sodobne in preizkušene avtomatske merilne sisteme (AMS,
PAMS), zagotavljanje kakovosti in kalibracije AMS, ter celovito in kompetentno
storitev po principu na ključ. Njihov cilj je blagovna znamka, ki zagotavlja
kompetentnost rešitev, visoko zanesljivost dobavljenih sistemov, razpoložljivost
postrojenj ter kakovost in sledljivost meritev. V okviru podjetja delujeta Merilni
laboratorij Raci in Kontrolni organ Raci.

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
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