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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 
  

 

 

EIT Manufacturing razpis za 

transformacije SME-jev 

Razpis za preoblikovanje SME-jev želi podpreti SME-je, ki 

nameravajo na svojih proizvodnih linijah ali proizvodnih 

sistemih izvesti transformativni projekt. V okviru razpisa 

ponujajo namensko podporo pri celotni projektni olajšavi, 

konceptualizaciji in izvedbi, spoznanje izvorne tehnologije in 

ponudnikov, prvovrstnih strokovnjakov, pomembnih za 

projekt preobrazbe ter dostop do mreže EIT Manufacturing 

in mednarodne prepoznavnosti. Hkrati pridobite tudi finančno 

podporo do 150.000 €. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Laboratorij za fluidno tehniko (LFT) je v 
sodelovanju s TRECON d.o.o. in TRM 
PRO d.o.o. razvil Veliko industrijsko 
mobilno filtrirno napravo hidravličnega 
olja z diagnostičnim centrom 

Filtrirna naprava je namenjena predvsem kvalitetnemu 

obtočnemu filtriranju hidravličnega olja in filtraciji novega olja 

pri polnjenju hidravličnih rezervoarjev. Naprava je priročno 

mobilna – transportirati jo je možno na tri načine: z vlečnim 

vozilom na lastnih kolesih, z viličarjem ter z mostnim 

dvigalom oz. žerjavom. 
 

Preberi več 
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Interreg 4STEPS: Brezplačna presoja 

vašega podjetja za digitalizacijo in 

implementacijo Industrije 4.0 

Partner konzorcija SRIP ToP, Zbornica elektronske in 

elektroindustrije (GZS), kot del projekta Interreg 4STEPS v 

letu 2021 ponuja brezplačno storitev za različna mala in 

srednje velika proizvodna podjetja. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Program industrijskega izobraževanja: 

Osnove hidravlike 

Vsi, ki se kakorkoli srečujejo s hidravličnimi stroji in 

napravami imajo možnost spoznati osnove hidravlike, saj 

velja načelo »dobri temelji – stabilna zgradba«. 

Izobraževanje bo v veliko pomoč pri vzdrževanju obstoječih 

in projektiranju ali nakupu novih hidravličnih sistemov. 
 

Preberi več 
 

 

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  

 

  
 

 

 

European Zero-Defect Manufacturing (ZDM) 

Landscape: State of Play 
8. Jul 2021 ob 9:00 
Z namenom določitve prave smeri za doseganje proizvodne odličnosti v Zero 

Defect rešitvah vam bodo na dogodku na kratko predstaviti projekt Zero Defect 

Manufacturing (ZDM), ki ga financira Evropska komisija, kot temeljni ukrep za 

spodbujanje DFA Zero-X Manufacturing iniciative. 
Preberi več 

  

  

 

  
 

 

 

Revealing the Invisible to Machines with 

Neuromorphic Vision Systems 
8. Jul 2021 ob 17:00 
Nevromorfni strojni vid, ki temelji na dogodkih, je nova paradigma v slikovni 

tehnologiji, ki jo navdihuje človeška biologija. Dramatično izboljša sposobnost 

strojev, da zaznajo svoje okolje in sprejemajo pametne odločitve o tem, kar 

vidijo. 
Preberi več 

 

 

  

 

  
 

 

 

Digitalizacija MSP kot pospešek za oživitev 

gospodarstva – kaj še moramo storiti? 
8. Jul 2021 ob 14:00 
Informacijska tehnologija in digitalna orodja so postala rešilno sredstvo za mala 

in srednje velika podjetja, ki jih je prizadela pandemija. V zadnjem letu je uporaba 

digitalnih tehnologij v podjetjih dobila zagon brez primere in ruši stare poslovne 

navade ter ustvarja nove, bolj produktivne prakse. 
Preberi več 
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A3 Webinar: Designed for Safety and Security: 

Automated Manufacturing Systems 
21. Jul 2021 ob 20:00 
Več izdelkov kot kdaj koli prej v današnjem avtomatiziranem in povezanem svetu 

nadzira programska oprema in senzorji ter upravlja prek internetnih povezav, kot 

sta Wi-Fi ali Bluetooth. Spoznajte varnostne in varnostne standarde na 

današnjem trgu, da zmanjšate tveganje za poškodbe ljudi ali lastnine, zmanjšate 

ranljivosti izdelkov in si ustvarite verodostojnost blagovne znamke 
Preberi več 

  

   

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

Better Factory 

Sredstva: do 200.000 € 
Rok za prijavo: 15.7.2021 
BETTER FACTORY je štiriletni projekt, ki ga financira H2020 (Sporazum o dodelitvi sredstev 95813), katerega namen je 
evropskim proizvajalcem pomagati, da postanejo bolj konkurenčni na svetovnem trgu. Proizvodna podjetja bodo odkrila nove 
poslovne modele in digitalizirala svoje tovarne, da se bodo ujemala s proizvodnjo novih ali prilagojenih izdelkov, zahvaljujoč 
sodelovanju z umetniki in dobavitelji tehnologij za časa projekta Better Factory in pozneje. 

  

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. 

  

DIH-World 

Sredstva: do 95.000 € 
Rok za prijavo: 15.7.2021 
Projektni konzorcij DIH-World objavlja svoj prvi javni razpis za izbiro in podporo do 35 eksperimentov, ki jih vodijo SME 
podjetja. Odprti razpisi DIH-World so namenjeni podpori digitalizacijskim poskusom, ki vključujejo DIH-e in SME-je iz 
proizvodnega sektorja. 

  

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. 

  

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. 
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SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  

  

  

  
 

 

 

Podkrižnik d.o.o.  

Podkrižnik d.o.o. je večje družinsko podjetje iz zgornje savinjske regije in srednje 

veliko podjetje v slovenskem gospodarskem merilu. V prizadevanem kolektivu že 

od leta 1987 uspešno združujejo skupne interese na področju razvoja, 

proizvodnje, trgovine in posredništva različnih tehničnih rešitev. Njihov ideal je 

poslovna odličnost, zato velik poudarek namenjajo visokemu organizacijskemu 

nivoju, redu in čistoči, varovanju okolja, samoiniciativnosti in samokontroli. So 

sistemski dobavitelj večjim sveetovnim korporacijam, ki so prisotna v različnih 

industrijah. Njihovo podjetje znanim kupcem zagotavlja celovite rešitve na 

področju razvoja, prototipiranja, testiranja in proizvodnje zahtevnejših 

mehanizmov. Njihovi produkti zagotavljajo delovanje sistemov na področjih: 

profesionalnih ročnih orodij, bele tehnike, stavbne tehnike, strojegradnje, 

avtomatizacije. Razvoj in tehnologija sta področji v Kateri podjetje stalno vlaga 

veliko sredstev in zaradi tega razpolaga z najsodobnejšimi programskimi 

opremami za razvoj produktov, najsodobnejšimi izdelovalnimi tehnologijami ter 

merilnimi in testnimi pripravami.Izkušnje, motivirani ljudje in najsodobnejša 

oprema omogočajo podjetju veliko fleksibilnost, hiter in kakovosten razvoj ter 

konkurenčno prednost pri ustvarjanju novih produktov. 
  

 
 

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. 
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