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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

Javni razpis v okviru Zero Defects
Manufacturing Platform (ZDMP)

Zaposlene na poti robotizacije nujno
opremiti z ustreznimi kompetencami

Projektna skupina Zero Defects Manufacturing Platform
(ZDMP) vas vabi, da se prijavite za svoj delež od 3,2 milijona
EUR proračuna za financirnaje v okviru ES H2020,
razdeljenega na 2 ločena javna razpisa, namenjena
evropskim SME razvijalcem programske opreme,
tehnološkim podjetjem in proizvajalcem za ustvarjanje,
testiranje, potrjevanje in / ali integracijo inovativnih zerodefect rešitev za industrijo 4.0 z uporabo ZDMP komponent,
storitev in platforme.

Robotizacija industrije je proces, ki je neizogiben in že
poteka, je pa pri tem nujen družbeni dogovor, so se strinjali
govorci in udeleženci današnjega posveta »Ali robotizacija in
avtomatizacija industrije jemlje delovna mesta?«.
Humanizacija tehnologije oz. postavljanje človeka v ospredje
in vključevanje vseh deležnikov so bili glavni zaključki
posveta, ki ga je organizirala Zbornica elektronske in
elektroindustrije GZS v partnerstvu s Sindikatom kovinske in
elektroindustrije Slovenije.

Preberi več
Preberi več
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Celovita preobrazba v pametno tovarno
po zaporednih fazah

Novičnik gospodarske diplomacije
Vabimo vas k branju novičnika gospodarske diplomacije s
strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. V
tokratni izdaji je osrednja tema sodelovanje slovenskega
gospodarstva z Evropsko organizacijo za jedrske raziskave
(CERN).

Industrija 4.0 mora biti del strateških dokumentov podjetja, le
tako bodo vsi spoznali, da je to resnična prioriteta razvoja
tovarne. Preobrazba v pametno tovarno se začne v vodstvu.
Celovit razvoj je sinteza primarno tehničnega in
informacijskega področja. Sodelovanje obeh je enakopravno
in poteka po točno določenem načrtu vzpostavitve celotne
arhitekture pametne tovarne.

Preberi več

Preberi več

Prihajajoči dogodki
Predstavitev analize scenarijev zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov do leta 2050
2. Apr 2021 ob 9:00
Center za energetsko učinkovitost (CEU) IJS vabi vse sodelavce na posvet, kjer
bodo predstavili metodologijo in rezultate analize scenarijev zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov do leta 2050 v Sloveniji. Analitične podlage so bile
pripravljene v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 za Dolgoročno podnebno
strategijo Slovenije do leta 2050.

Preberi več

Delavnica za S4 področje Tovarne prihodnosti
7. Apr 2021 ob 13.00
Vabimo vas k ogledu delavnic na temo prenove Strategije Pametne
Specializacije, na katerih so bila predstavljena opredeljena prioritetna področja,
fokusna področja in produktne smeri. Posebej vas vabimo k udeležbi na
delavnici za S4 področje Tovarne prihodnosti

Preberi več

Delavnica: Strategija družbenih omrežij
6. Apr 2021 ob 14:00
Zgolj prisotnost določene blagovne znamke, ponudnika storitev ali organizacije
na družbenih omrežjih ni več dovolj za pospeševanje in rast prodaje ali zgolj
širjenja prepoznavnosti na trgu, ampak je potrebno nenehno ustvarjanje novih
vsebin, ki naše ciljne skupine pritegnejo k ogledu in jih angažirajo.

Preberi več

Aktualni razpisi
DIY4U
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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.

ELI–ALPS Commissioning User Call 2020
Sredstva: 720.000 €
Rok za prijavo: 20.5.2021
Primarni cilj Raziskovalne Ustanove ELI-ALPS je omogočiti dostop do širokega spektra vodilnih ultrakratih svetlobnih impulzov
skupinam uporabnikov mednarodne znanstvene skupnosti.

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.

SRIP ToP Člani
Predstavljamo vam enega izmed naših članov:

GOAP d.o.o. Nova Gorica
Visokotehnološko podjetje GOAP iz Solkana je svetovni innovator na področju
razvoja naprav za pametni dom. Njihov cilj je zagotoviti udobje, varnost in
energetsko učinkovitost, ki jo prinaša tehnologija pametnih domov, v vsak dom.
Njihovi produkti se na svetovnem trgu prodajajo pod blagovno znamko Qubino, ki
je prisotna v več kot 65 državah po svetu. Naprave za avtomatizacijo izdelujejo
že od leta 1990. V zadnjih dveh desetletjih so sodelovali pri avtomatizaciji
potniških kabin pri nekaterih največjih križarkah na svetu, kot so Princess
Cruisers, Carnival Cruise in druge. Po uspešnem razvoju in vgradnji sistemov za
upravljanje stavb in avtomatizacijo potniških ladij, so se odločili za razvoj lastnih
izdelkov za pametne hiše.

Za dodatne informacije sledite povezavam ali preverite še ostale Novice in Dogodke na naši spletni
strani.
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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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