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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

Rojstvo krožnega gospodarstva

I4MS – Prihodnost dela: Digitalna
transformacija zaposlitev v
proizvodnem sektorju

Krožno gospodarstvo postaja vse bolj razširjeno, saj se
vedno več podjetij zaveda, da je s tem novim, bolj
trajnostnim načinom poslovanja možno ustvariti dobiček.
Nekateri proizvajalci so se bali, da bodo drugi ali tretji
življenjski tokovi produktov kanibalizirali njihove redne, nove
linije izdelkov.

Vljudno vas vabimo k ogledu I4MS spletnega seminarja,
katerega namen je prikazati tekoče in prihodnje dejavnosti
na področju digitalnih veščin v okviru več projektov, ki jih
financira Evropska komisija, ter raziskati izzive za odpravo
vrzeli v pomanjkanju veščin.

Preberi več

Preberi več
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2. javni razpis v okviru Zero Defects
Manufacturing Platform (ZDMP)

Nova nagrada Financ: za inženirskorazvojno ekipo leta

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.

Na Časniku Finance tovarno leta letos izbirajo že četrtič.
Katero uspešno proizvodno podjetje se bo pridružilo Krki,
Ljubljanskim mlekarnam in BSH Hišnim aparatom Nazarje,
tovarnam leta 2018, 2019 in 2020, bo znano 5. oktobra. Na
sklepnem dogodku izbora pa bomo letos prvič podelili tudi
nagrado inženirsko-razvojna ekipa leta.

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

IoT Week 2021
30. Avg – 3. Sep 2021
Industrijski IoT naslednje generacije se bo moral odzvati na nove zahteve po
agilnosti, prilagodljivosti in odpornosti v proizvodnji. Moral bo obvladati hitrost,
obdelavo podatkov in energetsko učinkovito inteligenco.

Preberi več

Industry 4.0 Web Cafe
31. Avg 2021 ob 12:00
Predstavniki petih evropskih pobud za digitalizacijo proizvodnje, Integradde,
DIMOFAC, Penelope, LevelUp in I4MS, se sestanejo v času odmora za kavo, da
bi razpravljali o tem, kako omogočiti tovarne prihodnosti ne le na papirju, ampak
tudi na tekočih linijah.

Preberi več
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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

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.
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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.

Zero Defects Manufacturing Platform

Sredstva: 2 mil €
Rok za prijavo: 1.10.2021
V drugem javnem razpisu, katerega rok za prijavo je 1. oktober 2021 in je vreden 2mil EUR, nameravajo izbrati 20
podprojektov za SME ponudnike tehnologij, SME ali start-up razvijalce programske opreme in / ali podjetja katere koli velikosti
s področja proizvodnje ali dobavne verige za izvajanje dejavnosti.

SRIP ToP Člani
Predstavljamo vam enega izmed naših članov:

Result d.o.o.
V podjetju optimizirajo poslovanje rastočim podjetjem. Gradijo informacijske
sisteme, ki jim pomagajo pridobiti nadzor nad poslovanjem, znižati stroške,
pospešiti procese in premagati konkurente. Že 30 let jim zaupajo tuje
multinacionalke in domača hitrorastoča podjetja, od malih do največjih. Ekipa
šteje preko 70 strokovnjakov in beleži 100% rast v zadnjih treh letih, sestavljena
pa je iz programskih ali podatkovnih inženirjev, podatkovnih analitikov in
inženirjev poslovnih procesov. Z uporabo poslovne in procesne intelligence,
prilagodljivejšim poslovnim planiranjem, avtomatskim planiranjem proizvodnje, z
vpeljavo podatkovne intelligence in povezovanjem najnovejših tehnoloških orodij
lajšamo in pospešujemo delo na področjih upravljanja, prodaje, kadrovske
službe, dobavnih verig, proizvodno-obdelovalnih procesov, podpore in IT.
Partnerjem v proizvodni panogi s pomočjo rešitve avtomatskega planiranja
proizvodnje zmanjšujejo zastoje, preprečujejo zamude in ohranjajo njihovo
konkurenčno prednost.

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.
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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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