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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

Poslanci Evropskega parlamenta so
sprejeli program za raziskave in
inovacije za obdobje 2021-2027 Obzorje
Evropa

DIGITBrain razpis za eksperimente na
področju digitalnih dvojčkov
V tovarni je digitalni dvojček v splošnem virtualna
predstavitev stroja, ki v realnem času simulira svoje fizične
lastnosti v resničnem svetu. Z zbiranjem podatkov fizičnega
stroja lahko proizvajalci napovedujejo okvare ali potrebe po
vzdrževanju. Namen pobude je pritegniti sodelavce, ki bodo
vodili eksperimente, ki dokazujejo učinkovitost koncepta
DIGITBrain. Vsak poskus bo združil proizvodnega končnega
uporabnika in ponudnike tehnologije za izvedbo
eksperimentiranja, da bi potrdili rešitev DIGITbrain.

Poslanci Evropskega parlamenta so sprejeli program za
raziskave in inovacije Obzorje Evropa za obdobje 2021–
2027. Skupni proračun programa znaša 95,5 milijarde evrov.
Sestavljajo ga trije stebri, ki so Odlična znanost, Globalni
izzivi in evropska industrijska konkurenčnost ter Inovativna
Evropa. Ključne novosti v programu Obzorje Evropa so
Evropski svet za inovacije, misije na področju raziskav in
inovacij, razširjene možnosti pridružitve, politika odprte
znanosti, nov pristop k partnerstvom in razširjanje odličnosti.
Člani lahko dobijo več informacij na SBRA.

Preberi več

Preberi več
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Industrijsko izobraževanje iz hidravlike
– od 30. maja 2021 do 10. junija 2021

Kaj je največja siva lisa v digitalizaciji
Slovenije?

Vljudno vabimo vse zainteresirane k prijavi in udeležbi na
industrijsko izobraževanje iz hidravlike, ki ga izvaja
Laboratorij za fluidno tehniko (LFT) Fakuletet za strojništvo v
Ljubljani. Izobraževanje je prilagojeno začetnikom v hidravliki
in zajema 24 ur predavanj in 16 ur praktičnih vaj. V 8 sklopih
bodo udeleženci pridobili osnovna znanja o funkcionalnosti,
delovanju in krmiljenju hidravličnih sestavin.

Evropska komisija je prihodnje desetletje razglasila za
obdobje digitalnega preobražanja. Slovenija in druge članice
Unije morajo vsaj petino ciljev v načrtih za okrevanje in
odpornost po epidemiji doseči na digitalnem področju.
Predsedniku vlade bo pri tem svetoval nedavno ustanovljeni
Strateški svet za digitalizacijo. Glede na indeks digitalnega
gospodarstva in družbe je Slovenija v letu 2020 uvrščena na
16. mesto med 28 državami. Smo nižje od povprečja
Evropske unije.

Preberi več

Preberi več

Prihajajoči dogodki
Predstavitev EXPO DUBAJ 2020
6. Maj 2021 ob 11:00
SRIP Tovarne prihodnosti v sodelovanju s SPIRIT Slovenija vabi na spletno
srečanje, ki bo potekalo v četrtek 6. maja ob 11 uri preko Zoom platforme –
registracija TUKAJ. Na srečanju bodo predstavniki SPIRIT Slovenija predstavili
podrobnosti glede največjega dogodka za podjetnike EXPO 2020, ki bo v času
od oktobra 2021 do aprila 2022 postavil Dubaj v središče svetovnega dogajanja.

Preberi več

IGLO Open Webinar: Priorities of the Slovenian
Presidency in Science, Research & Innovation
7. Maj 2021 ob 10:00
Spletni seminar bo posebno poudaril prednostne naloge znanosti in tehnologije
ter njunih sorodnih disciplin. Krizni časi lahko ponudijo novo rešitev, prihajajoče
desetletje pa nove priložnosti, ki jih je mogoče izkoristiti za doseganje znatnega
trajnostnega napredka na strateških področjih, kot je nadgradnja raziskovalne
infrastrukture, pa tudi druge dejavnosti, ki podpirajo in omogočajo odličnost v
znanosti in raziskavah.

Preberi več

EIT Manufacturing: Manufacturing Days
10. – 12. Maj 2021
Dogodek je namenjen pogovorom o proizvodnji, inovacijah in najnovejši
tehnologiji. Združuje zagonska podjetja, ključne industrijske akterje, vlagatelje in
strokovnjake za globalno proizvodnjo, da ti pridobijo vpogled v aktulane trende in
odkrijejo nove priložnosti.

Preberi več
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Mentorstvo in medgeneracijski prenos znanja na
daljavo za Tovarne prihodnosti
18. Maj 2021 ob 9:00
Izobraževanja za mentorje so namenjena osvajanju znanja s področja
medgeneracijskega prenosa znanja v podjetjih med različnimi starostnimi
skupinami, kar se povezuje tudi z oblikovanjem učinkovitih sistemov mentorstev
in nasledstev, ključnih za prehod v Industrijo 4.0. Obravnavane bodo izbrane
teme, katerih namen bo ponuditi temeljna znanja mentorjem v podjetjih za
učinkovito prenašanje znanje v tovarnah prihodnosti.

Preberi več

EU – Canada Tech Business Day
27. Maj 2021 ob 15:00
Gospodarska zbornica EU v Kanadi (EUCCAN) organizira virtualni dogodek “EUCanada Tech Business Day“. Dogodek, ki bo potekal 27. maja 2021 ob 15h
(CET), bo združil številna evropska in kanadska podjetja, ki so dejavna na
področjih čiste tehnologije ter agrarnih in medicinskih tehnologij. Organizirane
bodo tri panelne razprave, ena na obravnavan sektor. V luči trgovinskega
sporazuma CETA se odpirajo številne priložnosti za sodelovanje in partnerstva
med evropskimi in kanadskimi tehnološkimi podjetji. Sodelovanje na dogodku je
brezplačno.

Preberi več

Aktualni razpisi
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.

DIGITBrain
Sredstva: do 100.000 €
Rok za prijavo: 30.6.2021
Namen pobude je pritegniti potencialne sodelujoče, ki bodo vodili eksperimente, kateri dokazujejo učinkovitost koncepta
DIGITBrain. Vsak poskus bo združil proizvodnega končnega uporabnika in ponudnike tehnologije za izvedbo
eksperimentiranja, da bi potrdili rešitev DIGITbrain na področju digitalnih dvojčkov..

DIH²
Sredstva: do 248.000 €
Rok za prijavo: 30.6.2021
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.

TRINITY 2nd OPEN CALL
Sredstva: do 200.000 €
Rok za prijavo: 1.6.2021
Projekt TRINITY ponovno razpisuje 3.5 milona EUR za projekte s področja IOT in robotike. Projekti so lahko
demonstracije konceptualnih eksperimentov testiranje tehnologij TRINITY , lahko pa so to nove rešitve, ki so rezultat inovacij
sodelujočih podjetij.
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SRIP ToP Člani
Predstavljamo vam enega izmed naših članov:

Lotrič Meroslovje d.o.o.
Lotrič Metrology je družinsko podjetje z več kot 140 zaposlenimi v 7 državah. Z
ljubeznijo do meroslovja že skoraj tri desetletja opravljajo kalibracije in
preizkušanja, razvijajo vrhunske in tehnološko dovršene, a za uporabo
enostavne meroslovne izdelke in rešitve. Prenašajo znanje, zastopajo najboljše
domače in tuje proizvajalce merilne, farmacevtske in laboratorijske tehnike ter
skrbijo za napredek in razvoj področja meroslovja. So vodilni ponudnik “vse v
enem” meroslovnih rešitev s kar 198 akreditiranimi postopki. Večini strank
pokrijejo 95% vseh meroslovnih potreb. Zastopajo 29 ponudnikov merilne tehnike
najvišje kakovosti. S kalibracijami, preizkušanjem in ugotavljanjem skladnosti se
ukvarjajo že več desetletij in so priznani kot referenčni partner. Podjetja jim
prepuščajo odgvornost za meritve. To jim sprošča vire, da se ta lažje
osredotočajo na svojo temeljno dejavnost in njen dinamičen razvoj.

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

4

