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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 
  

 

 

Kako uspeti v Franciji – izobraževalni 

program v juniju in septembru 2021 

SPIRIT Slovenija, javna agencija v juniju in septembru 

organizira izobraževalni program vezan na spoznavanje 

poslovnega okolja Francije. V okviru izobraževalnega 

programa bodo imeli udeleženci spoznati posebnosti 

francoskega trga, načine pridobivanja informacij o trgu in 

vstopu na ta trg. Posebna pozornost bo namenjena področju 

vstopa na francoski trg preko spletne trgovine ter pravnim 

posebnostim poslovanja. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Tematski informativni dnevi Obzorje 
Evropa 

Evropska komisija bo organizirala uradne tematske 

informativne dneve za celotni okvirni program Obzorje 

Evropa. Dogodki bodo potekali med 28.6. – 9.7.2021 v 

virtualni obliki. Dogodki so namenjeni potencialnim prosilcem 

in drugim zainteresiranim akterjem, ki deujejo na področju 

raziskav in inovacij v EU. Udeleženci bodo pridobili 

podrobne informacije o odprtih razpisih. Omogočeno bo tudi 

postavljanje vprašanj o novih, glavnih instrumentih 

financiranja in postopkih Obzorja Evropa. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

 

Digitalno razstavišče – Tehnologija za 

Ljudi 
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Znani rezultati javnega razpisa 

“Razvojno -raziskovalni projekti za 

odpravo posledic COVID-19” 

Obveščamo vas o rezultatih javnega razpisa Republike 

Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, 

tujih investicij in tehnologije, katerega sofinancirata 

Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada 

za regionalni razvoj. Do roka za oddajo vlog, je na javni 

razpis pravočasno prispelo 119 prijav. 
 

Preberi več 
 

 

V času Predsedovanja Slovenije Svetu EU (10.6. – 

31.12.2021), se bo na območju BTC City Ljubljana 

vzpostavilo t.i. “Digitalno razstavišče – Tehnologija za Ljudi”, 

katerega namen je predstavitev središča naprednih 

tehnologij, inovacij in slovenskega znanja. Digitalno 

razstavišče bo namenjeno širši, strokovni, poslovni in 

mednarodni javnosti, in bo kot tako predstavljalo osrednjo 

mesto razvoja, promocije slovenskega gospodarstva, 

inovativnosti, dosežkov in center prenosa znanja. 
 

Preberi več 
 

 

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  

 

  
 

 

 

Spletna delavnica “Financiranje krožnih poslovnih 

modelov v Sloveniji in v Območju Alp” 
10. Jun 2021 ob 13:00 
Delavnica je prvenstveno namenjena  investitorjem in finančnim organizacijam 

na območju Slovenije, da se seznanijo z posebnostmi krožnega gospodarstva in 

uvajanjem digitalnih sistemov podjetij v podporo njihovemu prehodu v krožno 

gospodarstvo. 
Preberi več 

  

  

 

  
 

 

 

Izzivi in priložnosti medinstitucionalnega sodelovanja 

na področju razvoja človeških virov 
11. Jun 2021 ob 9:00 
Dogodek je namenjen pomembnosti medinstitucionalnega sodelovanja na 

področju razvoja človeških virov, obravnavali bomo izzive in priložnosti 

sodelovanja z namenom zagotavljanja ustrezno opremljenega kadra za prihodnje 

izzive skozi perspektivo industrije 4.0 in tovarn prihodnosti. 
Preberi več 

  

  

 

  
 

 

 

Prehod Slovenije v krožno gospodarstvo s pomočjo 

digitalizacije – Circular4.0 
15. Jun 2021 ob 10:00 
V okviru projekta Circular4.0 (Interreg Območje Alp) projektna partnerja Institut 

Jožef Stefan in Tehnološki park Ljubljana organizirata interaktivno spletno 

delavnico s političnimi odločevalci na lokalni/regionalni– 2. del (D.T2.2.4) na temo 

Prehod Slovenije v krožno gospodarstvo s pomočjo digitalizacije 
Preberi več 

  

  

 

  
 

 

 

Digitalni razvoj Slovenije: perspektive, problemi in 

rešitve 
15. Jun 2021 ob 11:00 
Svet za razvoj SAZU  pripravlja  serijo posvetov o »Komunikacijskih tehnologijah 

za življenje na daljavo: med oddaljenostjo in odtujenostjo«, s katero vzpodbuja 

poglobljeno strokovno razpravo o prednostih in pasteh različnih odločitev v tem 

obdobju na poti pospešenega razvoja digitalne družbe. 
Preberi več 
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Predstavitev: Uresničitev inovacij s skupnostjo “EIT 

Manufacturing” 
15. Jun 2021 ob 15:00 
Cilj EITM ni le prilagoditi se 4. industrijski revoluciji, temveč jo voditi. V ta namen 

uvaja nove programe v celoten trikotnik znanja – za področje izobraževanja, 

inovacij in ustvarjanja podjetij. Doc. dr. Igor Kovač, vsebinski koordinator EITM 

na IJS, vam bo v ta namen podal informacijo, kaj je EITM, kako se lahko 

podjetja, izobraževalne ustanove in ostali vključijo v program in kakšne so prve 

izkušnje. 
Preberi več 

  

  

 

  

  

 

 

Spletni dogodek: Komu bodo namenjene milijarde EU 

sredstev? 
16. Jun 2021 ob 9:00 
S predstavniki državnih institucij: SVRK, MGRT, Ministrstvo za okolje in prostor, 

Ministrstva za infrastrukturo bomo spregovorili o tem, kaj in koliko prinaša načrt 

za okrevanje in odpornost ter kje bodo sredstva večletnega finančnega načrta v 

letih 2021 – 2027. Dogodek bodo obogatili predstavniki podjetij ter občinskih 

uprav s primeri dobre prakse črpanja EU sredstev. 
Preberi več 

  

   

 
   

 

 

Webinar: COVID 19 in poletje 2021 – Kako zaščiti 

zaposlene ter se pripraviti na obdobje po poletju 
16. Jun 2021 ob 11:00 
Vabimo vas na zanimiv kratek dogodek o zaščiti zaposlenih pred virusi, ki bo 

naslednjo sredo. Doc. dr. Mateja Logar bo najprej predstavila stanje in 

predvidevanje, nato pa bo g. Sweeney predstavil nekaj tehničnih rešitev 

prezračevanja za zaščito pred virusi. 
Preberi več 

 

 

   

 

  
 

 

 

Virtualni kadrovski kongres RE/Think HR DEVELOR: 

Izzivi upravljanja uspešnosti pri delu na daljavo in v 

hibridnih okoljih 
17. Jun 2021 ob 13:30 
Dogodek je namenjen strateškim kadrovskim vodjem in direktorjem podjetij, ki 

delujete v lokalnih in mednarodnih podjetjih v Evropi in širše. Namen dogodka je 

predstaviti nove mednarodne trende, ideje in praktične pristope. 
Preberi več 

  

  

 

  
 

 

 

European Research and Innovation Days 
23. – 24. Jun 2021 
Na dogodku bo predstavljenih več kot 60 sej v živo, ki bodo zajemale široko 

paleto raziskovalno-inovacijskih tematik, vključno z: Horizon Europe, European 

Research Area, European Innovation Ecosystems, in poglobljene razprave o EU 

prioritetah, kot so npr. digital advent, po-koronsko okrevanje in drugi. 
Preberi več 

   

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

DIGITBrain 

Sredstva: do 100.000 € 
Rok za prijavo: 30.6.2021 
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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. 
  

KYKLOS 4.0 

Sredstva: do 60.000 € 
Rok za prijavo: 30.6.2021 
V okviru razpisa bodo financirani projekti, katere vodijo majhni konzorciji podjetij, ki so usmerjeni v inovativne koncepte. 
Pričakuje se, da bo vsak projekt opredelil lastne cilje projekta, pri tem pa upošteval širše cilje in vizijo projekta KYKLOS4.0. 

  

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. 

  

ERA.NET 2021 

Sredstva: 840.000 € 
Rok za prijavo: 19.6.2021 
Cilj razpisa je financiranje ambicioznih nacionalnih RTD projektov, ki se nanašajo na raziskave materialov in inovacije, 

vključno z materiali za nizkoogljične energetske tehnologije, tehnologijo prihodnjih baterij in s tem povezane proizvodne 

tehnologije. 
 

Sofinanciranje gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih 

Sredstva: 5.400 € / mesec 
Rok za prijavo: 30.6.2021 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja javni razpis za financiranje projektnih 

gostovanj slovenskih strokovnjakov, ki delujejo v pedagoškem procesu in/ali na raziskovalnem področju v tujini, na slovenskih 

visokošolskih in raziskovalnih zavodih. 
 

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. 

  

ELISE 

Sredstva: do 60.000 € 
Rok za prijavo: 1.7.2021 
ELISE bo izbral 16 SME in zagonskih podjetij, ki razvijajo storitve ali aplikacije umetne inteligence na enem od osrednjih 
področij ELISE / ELLIS s podporo znanstvenega svetovalca. 

  

QU4LITY 

Sredstva: 685.000 € 
Rok za prijavo: 18.6.2021 
Z 2. razpisom razpisom bosta projekt QU4LITY in združenje Digital Factory Alliance združila dobavitelje in končne uporabnike 
izdelkov in storitev v vodenih pilotskih linijah po Evropi ter s tem razširili svoj ekosistem, zahvaljujoč izboljšanju obstoječe 
platforme, pilotov ter validacije QU4LITY konceptov in platform z ustvarjanjem novih ZDM pilotov. 

  

DigiCirc 

Sredstva: do 20.000 € 
Rok za prijavo: 3.8.2021 
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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. 

  

  
 

SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  

  

  

  
 

 

 

Odelo Slovenija d.o.o.  

Podjetje predvsem proizvaja avtomobilske luči in komponente za proizvajalce 

različnih znamk avtomobilov. Nadpovprečne zahteve glede kakovosti, 

učinkovitosti in dizajna sooblikujejo razvoj in proizvodnjo njihovih izdelkov. 

Njihove visoko kakovostne avtomobilske luči so dragocen prispevek k ohranjanju 

in negovanju ugleda znanih avtomobilskih blagovnih znamk (Audi, Bentley, 

BMW, Ferrari, Fiat, Lancia, Maserati, Maybach, Mercedes-Benz, Opel, Porsche, 

Rolls Royce, Saab, Smart Volkswagen, Volvo). Njihovo poslanstvo je povezava 

zahtevnega dizajna z multifunkcionalno tehniko in je stalni spremljevalec 

njihovega vsakodnevnega razmišljanja in dela. Ena izmed njihovih 

pomembnejših vrednot je permanentno visok nivo kakovosti njihovih izdelkov, 

kajti le na tak način lahko zagotovijo uspeh kupcem in s tem uspeh njihovega 

podjetja in zaposlenih. 
  

 
 

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 
    

 


