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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

Ujemite prijavo na razpis INNO4COV-19

Prihaja ESA razpis na temo krožnosti z
uporabo vesoljskih tehnologij

Cilj razpisa INNO4COV-19 je zagotoviti finančno podporo
podjetjem s ciljem pospešiti razvoj in trženje inovativnih
rešitev, ki se spopadajo s COVID-19 in so že potrjene v
laboratorijskih okoljih (TRL6 ali novejša). Podjetja ali majhni
konzorciji podjetij s sedežem v eni od držav članic EU ali
držav v okviru H2020 programa. Fokusna področja lahko
vključujejo zdravstvo / medicino / biotehnologijo / biopharma
in teme, povezane z IT (npr. Robotika, avtomatizacija,
elektronika, nanotehnologija itd.).

Obveščamo vas o prihajajočem razpisu v okviru Evropske
vesoljske agencije ESA s poudarkom na krožnem
gospodarstvu in vesoljskih tehnologijah. Večina organizacij
danes deluje linearno. Podjetje vzame sredstva, izdela
izdelek in ga proda kupcu, ki nato izdelek odstrani, ko ni več
zaželen. Ta model se uporablja, kot da so viri neomejeni in
posledično ustvarja veliko odpada. Po drugi strani krožno
gospodarstvo vire obravnava, kot da so omejeni in temelji na
modelu izdelave, uporabe in donosa. Vsak vir se uporablja
na način, ki maksimira vrednost za gospodarstvo in
zmanjšuje škodo za okolje.

Preberi več

Preberi več
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Pot do učinkovitega uvajanja
digitalizacije v proizvodna podjetja

SPIRIT Slovenija tudi letos pripravlja
aktivnosti za kitajski trg, a v digitalni
obliki

Zavedati se je treba, da proizvodna podjetja – in s tem
celotna Slovenija – na letni ravni izgubijo do 60 odstotkov
dodane vrednosti na zaposlenega, ker se na sistemski ravni
prepočasi pomikamo k uvajanju ustreznih strateških
instrumentov na področju digitalizacije proizvodnih podjetij in
s tem podvojitve dodane vrednosti na zaposlenega v čim
krajšem času.

Javna agencija SPIRIT Slovenija v letošnjem letu pripravlja
vrsto aktivnosti za tehnološko napredna slovenska podjetja
in institucije, ki jih zanima kitajski trg. Te bodo v skladu s
trenutnimi epidemiološkimi razmerami v svetu potekale v
digitalni obliki.

Preberi več

Preberi več

Prihajajoči dogodki
Usposabljanje: Digitalne veščine v izobraževanju
(upravljanje s talenti na daljavo)
13. Apr 2021 ob 9:00
Obravnavane bodo izbrane teme, katerih namen bo ponuditi temeljne smernice
za upravljanje s talenti na daljavo z uporabo digitalnih orodij. Udeleženci bodo
seznanjeni s kompetencami za digitalizacijo in prepoznavanje talentov na daljavo
ter pomen digitalnih veščin za upravljanje talentov na daljavo.

Preberi več

Delavnica: Nepovratna sredstva za razvoj
digitaliziranih izdelkov in storitev
15. Apr 2021 ob 9.00
Cilj delavnice je povezovanje članov SRIP za skupen razvoj produktov preko
prijav na ustrezne razpise, pri čemer se osredotočamo na uporabo digitalnih
rešitev z vseh področij IKT horizontalne mreže v povezavi s tistimi od 9
domenskih SRIPov, kjer bodo udeleženci izkazali največ zanimanja.

Preberi več

Delavnica: Priprava na kaskadni razpisu robotskega
stičišča TRINITY
16. Apr 2021 ob 14:00
Digitalno stičišče TRINITY vabi konzorcije sestavljene iz 2-3 partnerjev, pri čemer
je vodilni partner srednje ali malo podjetje, k prijavi demonstracijskih projektov. V
projektih morajo sodelovati partnerji iz najmanj dveh evropskih držav.

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:

Gorenje Orodjarna d.o.o.
Gorenje Orodjarna d.o.o., v 100% lasti Skupine Hisense in Gorenje, je vodilno
orodjarsko podjetje z več kot 65 letno tradicijo in izkušnjami ter zanesljiv razvojni
partner evropske avtomobilske industrije in njihovih ključnih dobaviteljev. Podjetje
zagotavlja kupcem vse proizvodne procese – od razovja, konstrukcije,
proizvodnje, sestave orodja, testiranja, do končne optimizacije novih orodij pri
kupcih. Izdelava orodij za avtomobilsko industrijo predstavlja okoli 70% letnih
prihodkov podjetja. Človeški kapital podjetja predstavljajo vrhunsko usposobljeni
zaposleni. Glavni izdelki oz. storitve podjetja so progresivna in transferna orodja,
brizgalna orodja za termoplastične materiale, serijska Proizvodnja component ter
druga orodja (kontrolne priprave, orodja za stiropor, orodja za termoformiranje).

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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