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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 
  

 

Predstavite se mreži svetovno znanih 

nemških korporacij! 
  
Ste podjetje, ki razvija oz. je razvilo novo tehnološko rešitev 

na področju INDUSTRIJE 4.0 (avtomatizacija in robotizacija, 

simulacija, analiza podatkov, senzorske tehnologije, 

proizvodne tehnologije)? Skupaj s Pomurskim tehnološkim 

parkom vas vabimo, da izkoristite edinstveno priložnost in 

svojo rešitev predstavite mreži svetovno znanih nemških 

korporacij! 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Nepovratna sredstva za pomoč MSP za 

IL 
 

V decembru je bil vzpostavljen sklad nepovratnih sredstev v 

višini 20 milijonov EUR (Ideas Powered for Business SME 

Fund), ki malim in srednjim podjetjem (MSP) s sedežem v 

EU pomaga pri pridobivanju pravic intelektualne lastnine v 

obliki vavčerjev za intelektualno lastnino. 
 

Preberi več 
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Nacionalni program spodbujanja razvoja 

in uporabe umetne inteligence 
 

Direktorat za informacijsko družbo in informatiko pri 

Ministrstvu za javno upravo je pred kratkim, v sodelovanju s 

ključnimi deležniki, pripravil “Nacionalni program 

spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v 

Republiki Sloveniji do leta 2025”. 
 

Preberi več 
  

Ali se zavedamo, kolikšno količino 

nevidnih odpadkov ustvarimo? 
  
Evropski teden zmanjševanja odpadkov je potekal od 21. do 

29. novembra 2020. Lani so bili v središču pozornosti 

»nevidni odpadki«, tj. velike količine odpadkov, ki nastanejo 

med proizvodnjo izdelkov. Posredujemo vam podatke 

Statističnega urada Republike Slovenije. 
 

Preberi več 
  

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

 

 

 

 

 

ToP Delavnica: Senzorji 4.0 
14. Jan 2021 ob 10:00 
Senzorji so pomemben oz. nepogrešljiv element industrije 4.0. V seriji delavnic 

bomo prikazali njihove značilnosti in omejitve ter uporabno vrednost senzorjev v 

proizvodnem procesu s primeri uporabe. 
Preberi več 

 

 

 

 

  
 

 

 

Spletna delavnica TETRAMAX: Keras in globoko učenje 

skozi zglede 
14. Jan 2021 ob 12:30 
V okviru TETRAMAX Kompetenčni center CLEC na IJS organizira delavnico, na 

kateri se boste seznanili s knjižnico Keras in njeno uporabo na praktičnih 

primerih iz globokega učenja. 
Preberi več 

 

 

 

 

 

 

 

EFFRA delavnica na temo Kibernetske varnosti 
20. Jan 2021 ob 9:45 
Spletna delavnica bo omogočila vpogled v nedavni razvoj projektov, ki se 

osredotočajo na kibernetsko varnost v proizvodnji: projekta SeCoIIA in 

COLLABS. 
Preberi več 

 

  

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

DigiCirc 

Sredstva: 2,4 milijona € 
Rok za prijavo: 14.1.2021 
DigiCirc je program za podporo inovacijam, ki pospešuje inovacije s prepoznavanjem najsodobnejših rešitev krožnega 

gospodarstva in s spodbujanjem razvoj podjetij in zagonske rasti. 
  

Green Deal 



3

Sredstva: 1 milijarda € 
Rok za prijavo: 26.1.2021 
Projekti, financirani v okviru tega razpisa, naj bi prinesli rezultate z oprijemljivimi koristmi na desetih področjih, ki zajemajo 

osem tematskih področij, ki odražajo ključna delovna področja evropskega zelenega dogovora, ter dve horizontalni področji. 
  

Blue Economy Window 

Sredstva: 20 milijonov € 
Rok za prijavo: 16.2.2021 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo je objavil nov razpis za podporo trajnostnemu razvoju MSP v modrem gospodarstvu po 

vsej Evropski uniji. Razpis za zbiranje predlogov je eden od mnogih odskočnih ciljev za cilje Evropske unije za zeleni dogovor 

(Green Deal). 
  

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. 
  

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). 
  

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: 
  

  

 

  

  

 

 

LPKF d.o.o. 

Podjetje LPKF d.o.o. ustvarja inovativne tehnologije za elektroniko. Že od 

svojega nastanka, leta 1994, se posveča proizvodnim napravam za hitro izdelavo 

prototipnih vezij (Rapid Prototyping). Kompleten program obsega tako izdelavo 

koordinatnih rezkalnikov in laboratorijskih stiskalnic za proizvodnjo večslojnih 

tiskanih vezij (PCB), kot tudi naprav za opremljanje le-teh s komponentami v 

tehnologiji površinske montaže (SMT). Naprave so primerne tudi za male 

proizvodne serije. 
Že v letu 1999 se je proizvodna dejavnost razširila tudi na izdelavo industrijskih 

laserskih virov, ki v zadnjih letih predstavlja tretjino prometa družbe. Tudi na tem 

področju družba izdeluje in razvija vedno več sistemov z visoko dodano 

vrednostjo. 
  

 
 

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. 
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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, nas o tem obvestite. 
   

© SRIP Tovarne Prihodnosti 2020 
    

  


