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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 javni razpis (prijave 

možne do 18.3.) 
  
Better Factory je 4-letni projekt, financiran s H2020 sredstvi 

(sporazum o dodelitvi sredstev 95813), katerega cilj je 

proizvajalcem pomagati pri vstopu na nove trge s 

prilagodljivimi in prilagojenimi portfelji izdelkov ali storitev. 

Proizvodna SME in Mid-cap podjetja bodo odkrila nove 

poslovne modele in digitalizirala svoje tovarne, da se bodo 

ujemale s proizvodnjo novih ali prilagojenih izdelkov, 

zahvaljujoč sodelovanju in partnerstvu s podjetji, umetniki in 

dobavitelji tehnologije v času projekta Better Factory in 

pozneje. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

2. javni razpis v okviru INNO4COV-19 

projekta 

Namen projekta INNO4COV-19 je podpreti celoten razvoj 

tržnega uvajanja tehnologij na TRL6 ali višji. Da bi to dosegli, 

projekt zagotavlja financiranje potencialnih zunanjih 

partnerjev. Obravnava potrebe po sistemih za 

napovedovanje diagnoze in sisteme za spremljanje, ki ciljajo 

na COVID-19, z večjo učinkovitostjo, učinkovitostjo in nižjimi 

stroški. Projekt tako ustvarja platformo “lab-to-fab” in orodje 

za sodelovanje, ki podjetjem in referenčnim laboratorijem 

omogoča razvoj in izvajanje inovativnih tehnologij za boj 

proti COVID-19. 
 

Preberi več 
  

 

Izbor Tovarne leta 2021 

Z izborom tovarne leta, najboljšega proizvodnega podjetja v 

Sloveniji, želi Časnik Finance dati vodilnim ljudem v 

slovenskih tovarnah priznanje za njihovo delo in prispevek k 

 

 

Priložnost za sodelovanje s podjetjem 

Smart Robots 
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blaginji Slovenije. V okviru izbora se izbira in nagrajuje 

najboljša tovarna, torej proizvodno podjetje v Sloveniji. K 

sodelovanju v izboru Tovarna leta se podjetja prijavijo tako, 

da izpolnijo vprašalnik in podpišejo pogodbo o varovanju 

zaupnosti podatkov. 
 

Preberi več 
 

 

Obveščamo vas o morebitni priložnosti za sodelovanje z 

italijanskim podjetjem Smart Robots. Smart Robots sodeluje 

z nekaterimi italijanskimi grozdi (na primer MADE in i-Lab 

Jesi) in iščejo partnerje s cilji in dejavnosti podobnimi 

njihovim. Potencialnim zainteresiranim podjetjem želijo 

predstaviti izdelek in rešitve, ki omogočajo tehnologijo za 

človeško usmerjeno proizvodnjo. 
 

Preberi več 
  

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

 

  
 

 

 

Dan Odprtih Podatkov 
5. Mar 2021 ob 9:00 
Vabimo vas na DAN ODPRTIH PODATKOV, katerega namen je predvsem 

seznaniti in širiti zavest o pomembnosti in vlogi odprtih podatkov za razvoj 

družbe, hkrati pa tudi spodbujanje sodelovanja in povezovanja tistih, ki odprte 

podatke uporabljajo pri svojem delu; gospodarstvenikov, razvijalcev aplikacij, 

analitikov, študentov in drugih.. 
Preberi več 

  

  

 

  

  

 

 

International Machinery Forum 2021 – The Factory of 

Tomorrow 
11. in 12. Mar 2021 
WKO AUSSENWIRTSCHAFT AVSTRIJA / ADVANTAGE AUSTRIA in njen 

partner Enterprise European Network vas z veseljem vabita na mednarodni 

dogodek. 2-dnevna mednarodna konferenca bo potekala od 11. do 12. marca 

2021. Glavni poudarek letošnje konference je Tovarna prihodnosti. Zaradi 

COVID-19 bo to dogodek izveden virtualno. 
Preberi več 

  

  

 

  

  

 

 

Webinar: Trendi na področju tehnologije 3D slikanja 
23. Feb 2021 ob 11:00 
Ena najbolj vročih tehnologij strojnega vida je 3D. Ne glede na to, ali gre za 

meritve, inšpekcijske preglede ali robotsko vodenje, primeri uporabe tako v 

industrijski avtomatizaciji kot tudi v potrošniških aplikacijah za 3D-slike naraščajo, 

saj ponudba komponent in programske opreme še naprej napreduje. 
Preberi več 

   

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

Innovation Fund (Small-scale) 

Sredstva: 100 milijonov € 
Rok za prijavo: 10.3.2021 
Razpis je primeren za projekte s kapitalskimi izdatki med 2,5 in 7,5 milijona EUR in se osredotoča na inovativne, a zrele 

tehnologije, ki so pripravljene vstopiti na trg. 
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StandICT.eu 
Sredstva: 3 milijone € 
Rok za prijavo: 11.3.2021 
StandICT.eu 2023 ponuja finančno podporo za vključevanje v razvoj mednarodnih standardov z IKT področij (cloud 

computing, IoT, 5G, Cybersecurity and data) ali vertikalnih področij (AI, Industry 4.0, eHealth, Quantum technologies itd.). 
 

ESA - Requesting Party Activity  

Sredstva: 500.000 € 
Rok za prijavo: 15.3.2021 
Na razpis se lahko prijavijo podjetja / institucije s sedežem v Sloveniji, ki morajo biti nosilci projekta. Možno je tudi sodelovanje 

s partnerji iz drugih držav članic Evropske vesoljske agencije (ESA), ob upoštevanju omejitev iz razpisa. Vrednost razpisa je 

500.000 evrov. 
  

2. javni razpis mreže RIMA 

Sredstva: do 150.000 € na konzorcij 
Rok za prijavo: 17.3.2021 
Projekt RIMA bo podpiral razvoj in uvajanje aplikacij za robotiko I&M z nepovratnimi sredstvi preko Robotics Innovation 

Experiment (RIE). 
 

 

Better Factory 1st open call 
Sredstva: do 200.000 € 
Rok za prijavo: 18.3.2021 
Cilj projekta je izbrati najbolj inovativne rešitve na izzive proizvodnih SME in Mid-cap podjetij, ter prepoznati umetnike in 

dobavitelje tehnologij, ki so pripravljeni nagovoriti in sodelovati z proizvodnimi MSP. 
 

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. 
  

  

 
 

SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  

 

 

   

 

 

Cosylab d.d.  

Podjetje je hitro rastoče slovensko visokotehnološko podjetje, ki je osredotočeno 

na razvoj naprednih tehnologij za svetovni trg. Izdelujejo inovativne produkte in 

storitve, ki so namenjene tehnološko zahtevnim kupcem in trgom. S kakovostnim 

delom v največjih eksperimentalnih raziskovalnih infrastrukturah, kot so: CERN, 

ITER, ALMA, ESS, FAIR, SNS idr., je Cosylab postalo vodilno podjetje, ki je 

specializirano za razvoj kontrolnih sistemov za pospeševalnike in druge velike 

eksperimentalne infrastrukture. Rast podjetja, potrebe trga in želja po preseganju 

pričakovanj strank so v podjetju Cosylabvodilev certificiranje naših procesov s 

standardoma: 1509001:2015 ("Consulting development and supply of software 

and hardware") in 15013485:2003 ("Production of control and information 

systems fortherapeutic and diagnostic medical devices") 
  

 
 

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 
    

 


