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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 
  

 

 

Priznanje TARAS Danfossu Trata in 

Institutu Jožefa Stefana 

Podjetje Danfoss Trata in Institut Jožefa Stefana sta 

prejemnika letošnjega priznanja taras, s katerim Industrijski 

forum IRT, organizator osrednjega strokovnega dogodka 

slovenske industrije, nagrajuje najuspešnejše sodelovanje 

gospodarstva in raziskovalno-razvojnega okolja na področju 

inoviranja, razvoja in tehnologij. Prejela sta ga za razvoj 

inteligentnih motornih pogonov, ki omogočajo optimizacijo 

celotnih omrežij daljinskega ogrevanja in hlajenja. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Poročilo s strani World Manufacturing 
Forum 2020: Proizvodnja v Dobi Umetne 
Inteligence 

S tokratnim poročilom želi WMF dodati vrednost z 

oblikovanjem ključnih priporočil, razvitih s svetovno skupino 

strokovnjakov, ki bi jih lahko sprejeli zainteresirani deležniki, 

kot so oblikovalci politik, podjetja, akademiki in širša družba, 

da bi spodbudili uspešno in zaupanja vredno sprejetje 

umetne inteligence v proizvodni industriji. 
 

Preberi več 
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Razpisi v okviru projekta SMART4ALL 

SMART4ALL je H2020 projekt, ki krepi zmogljivost evropskih 

deležnikov z razvojem samostojnih mednarodnih 

eksperimentov, ki prenašajo znanje in tehnologijo med 

akademsko sfero in industrijo. Namenjen je prilagojenemu 

nizkoenergijskemu računalništvu (CLEC), kiber-fizičnim 

sistemom (CPS) in internetu stvari (IoT) ter združuje nabor 

edinstvenih značilnosti, ki v skupni viziji združujejo različne 

kulture, različne politike, različna geografska območja in 

različne aplikacije. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Javni razpis i4Trust za inovacije na 

področju podatkovnih verig vrednosti 

i4Trust vabi mala in srednje velika podjetja (SME), nekoliko 

večja podjetja in Digitalna inovacijska stičišča (DIH), ki 

izvajajo inovativne storitve, ki temeljijo na izmenjavi 

podatkov, k prijavi na njihov prvi javni razpis. Izbrani 

konzorciji – ki jih sestavljajo en DIH in vsaj tri SME – bodo 

podprti s strani i4Trust za eksperiment izvedbe ideje. 
 

Preberi več 
  

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  

 

  
 

 

 

Obzorje Evropa: Widening Participation and 

Spreading Excellence 
6. Jul 2021 ob 13:00 
Vabljeni na dogodek Obzorje Evropa: Widening Participation and Spreading 

Excellence, ki bo potekal preko spleta (WebEx). V prvem delu bosta slovensko 

predsedstvo in predstavnik raziskovalne organizacije predstavila svoje poglede 

na pomen širitvenega programa. 
Preberi več 

  

  

 

  
 

 

 

SBC Webinar: “Business opportunities between 

slovenian diaspora and slovenian companies” 
6. Jul 2021 ob 14:00 
Cilj webinarja, ki ga organizirata Slovenski podjetniški klub SBC in Slovenian 

Global Business Network (SBGN), je poslovno povezovanje slovenskih 

podjetnikov po svetu s podjetniki v Sloveniji. Želijo, da slovenska podjetniška 

diaspora in vrhunski podjetniki iz domovine skupaj krepijo slovensko 

gospodarsko prisotnost po svetu. 
Preberi več 

  

  

 

  
 

 

 

European Zero-Defect Manufacturing (ZDM) 

Landscape: State of Play 
8. Jul 2021 ob 9:00 
Z namenom določitve prave smeri za doseganje proizvodne odličnosti v Zero 

Defect rešitvah vam bodo na dogodku na kratko predstaviti projekt Zero Defect 

Manufacturing (ZDM), ki ga financira Evropska komisija, kot temeljni ukrep za 

spodbujanje DFA Zero-X Manufacturing iniciative. 
Preberi več 
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Revealing the Invisible to Machines with 

Neuromorphic Vision Systems 
8. Jul 2021 ob 17:00 
Nevromorfni strojni vid, ki temelji na dogodkih, je nova paradigma v slikovni 

tehnologiji, ki jo navdihuje človeška biologija. Dramatično izboljša sposobnost 

strojev, da zaznajo svoje okolje in sprejemajo pametne odločitve o tem, kar 

vidijo. 
Preberi več 

 

  

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

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. 

  

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. 

  

DIH-World 

Sredstva: do 95.000 € 
Rok za prijavo: 15.7.2021 
Projektni konzorcij DIH-World objavlja svoj prvi javni razpis za izbiro in podporo do 35 eksperimentov, ki jih vodijo SME 
podjetja. Odprti razpisi DIH-World so namenjeni podpori digitalizacijskim poskusom, ki vključujejo DIH-e in SME-je iz 
proizvodnega sektorja. 

  

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. 

  

  
 

SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  

  

  
 

 
Podjetniški Inkubator Kočevje  

Inkubator kot del podpornega podjetniškega okolja aktivno pomaga podjetnikom 

in inovatorjem pri realizaciji poslovnih idej, lansiranju na trg in komercializaciji. 

Poleg tega povezujejo izobraževanje, prototipiranje, spodbujanje razvoja 
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podjetniške miselnosti in mreženja ter sodelovanje z različnimi izobraževalnimi in 

razvojnimi inštitucijami. Podjetniški incubator Kočevje se je s prihodom japonske 

korporacije Yaskawa usmeril v spodbujanje temeljnih znanj robotike pri 

osnovnošolcih v regiji in to širi tudi na nacionalno raven. Gre za robote KUBO, ki 

so prilagojeni izobraževanju otrok starih 6-9 let in so zelo primerni za uporabo na 

nepredmetni stopnji – ko ima učitelj več svobode, na kakšen način predstaviti 

posamezno snov in kako interdisciplinarno povezati več predmetov v uporabno 

znanje. Na nivoju občine Kočevje se program KUBO uvaja za celotne generacije 

osnovnošolcev. Po sistemu “Train-the-Trainer” želijo na inkubatorju to dobro 

prakso sistematično razširiti tudi v druge dele Slovenije in tako prispevati k 

tehnološkemu razvoju Slovenije in večjemu številu zainteresiranih učencev za 

tehniko in sodobne tehnologije. 
  

 
 

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 
    

 


