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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. 

 Ekipa SRIP ToP 

  

Novice 
  

 

 

Raziskava povpraševanja po digitalnih 

profilih v slovenskih organizacijah 
 

Digitalni profili predstavljajo ključen kader, potreben v vse 

bolj prisotni digitalni transformaciji gospodarstva. Posledično 

je napovedovanje potreb po kadrih na področju digitalnih 

profilov trenutno izjemno aktualna in pomembna tematika. 

  

 

 

 

Sodelovanje treh SRIPov na temo 

Priložnosti v krožnem in podnebno-

nevtralnem gospodarstvu in družbi 
 

Trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo postavljata pred 

industrijo in družbo veliko izzivov, a se znamo z njimi 

uspešno soočati, je pokazal virtualni dogodek z naslovom 

Priložnosti v krožnem in podnebno-nevtralnem gospodarstvu 

in družbi, ki so ga skupaj pripravila tri strateška razvojno-

inovacijska partnerstva (SRIP-i). 
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Prihaja 2. javni razpis mreže RIMA 
 

RIMA (Robotics for Inspection & Maintenance) je 4-letni 

projekt, financiran s strani EU z namenom  povezovanja 

ponudnikov raziskav, tehnologij in storitev, industrijske 

sektorje, vlagatelje in certifikacijske organe pod eno streho 

ter financirati 50 tehnoloških eksperimentov med SME-ji v 

dveh krogih javnih razpisov (2019/2020) v skupnem znesku 

8,1 milijona EUR. 

  

 

 

 

HIA razpis za mikro, mala in srednja 

podjetja (rok podaljšan do 3.1.2021) 
 

V okviru projekta HIA, financiranega s strani Evropske 

Komisije in katerega ob pomoči SRIP ToP in Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo koordinira center TECOS, 

objavljamo razpis za MSP-je, kjer k prijavi vabimo vsa 

zainteresirana podjetja, ki bi v okviru projekta s pomočjo 

voucherja v vrednosti 50.000 EUR želela nadgraditi svojo 

proizvodno celico. 

   

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  

 

 

4. industrijska transformacija (Industrija 4.0) v slovenskem 

okolju 
11. Dec 2020 ob 10:00 
E-usposabljanje je namenjeno sodelavcem v industriji za izboljšanje 

razumevanja pametne proizvodnje. Poteka v enem dnevu in traja dva krat po 1,5 

ure z odmorom 

   

   

 

 

3. seja Skupščine SRIP ToP 
17. Dec 2020 ob 12:00 
SRIP Tovarne Prihodnosti (SRIP ToP) sklicuje 3. sejo Skupščine SRIP ToP, ki 

bo potekala preko spleta in bo trajala do predvidoma 14:30 ure. 

   

  

 

  

  

 

 

Briefing o rezultatih pogajanj o prihodnjem partnerstvu 

Evropske unije z Združenim kraljestvom 
10. Dec 2020 ob 13:30 
Ministrstvo za zunanje zadeve RS ponovno organizira briefing za slovenska 

podjetja, tokrat glede rezultatov pogajanj o prihodnjem partnerstvu Evropske 

unije z Združenim kraljestvom. 

  

  

 
 

  



3

Aktualni razpisi 
  

HIA razpis za mikro, mala in srednja podjetja 

Sredstva: 250.000 € 
Rok za prijavo: 3.1.2021 
Razpisu za  ponudnike storitev (PS) sledi še razpis za dodelitev vavčerjev 5-im podjetjem (MSP). MSP bodo lahko dodeljene 

vavčerje porabili za plačilo storitev prijavljenim PS za nadgradnjo njihovih proizvodnih celic, tako da bodo te učinkovitejše, 

rekonifgurabilne, povezljive in modularne. 
  

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 

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. 
  

  
 

SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  

 

 

Tricikel d.o.o. 

Tricikel, d.o.o. je partner skupine Software AG in soffico GmbH v Sloveniji ter 

partner Allgeier IT Solutions GmbH v jadranski regiji. So vodilni ponudnik 

celovitih rešitev za obvladovanje poslovnih procesov, rudarjenje procesov, 

obvladovanje poslovno-informacijske arhitekture ter obvladovanje tveganj in 

zagotavljanje skladnosti. Svoje konkurenčne prednosti gradijo na sinergijskih 

učinkih dobrega poznavanja IT rešitev ter orodij in metodologij za celovito 

obvladovanje poslovnih procesov, enotnega sistema upravljanja in digitalnih 

dvojčkov. 
  

  
 

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, nas o tem obvestite. 
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