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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 
  

 

 

Nov član SRIP ToP: podjetje SAŠA 

inkubator d.o.o. 

SAŠA inkubator predstavlja stičišče mladih podjetniških 

talentov, freelancerjev,  startupov, hitro rastočih podjetij, 

managerjev in korporacij. Skupaj tvorijo startup skupnost 

SAŠA regije, ki je vedno odprta za ambiciozne posameznike, 

ekipe ali podjetja, ki želijo nekaj več. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Ponovno možne prijave na razpis EUIPO 

V okviru  sklada za pomoč MSP »Ideas Powered for 

Business SME Fund, ki ga sofinancirata Evropska komisija 

in Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO), je s 1. 

septembrom 2021 ponovno možna oddaja prijav na razpis 

EUIPO za mala in srednja podjetja (MSP), ki želijo 

zavarovati svoje znamke in modele prek nacionalnih, 

regionalnih in/ali evropskih sistemov za intelektualno 

lastnino. 
 

Preberi več 
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Odprt je razpis za Inženirko leta 2021: 

pokažimo mladim dekletom zglede 

Odprt je razpis za Inženirko leta 2021. Z njim organizatorji že 

četrto leto iščejo 10 inženirk iz slovenskih podjetij, 

organizacij in ostalih združenj. Zanje želijo, da postanejo 

zgled in navdih mladim dekletom, da se bodo lažje odločala 

tudi za tehniške poklice. Januarja je inženirka leta postala 

Jasna Hengović, razvijalka programske opreme v Cosylabu. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Obvestilo o uporabi UKCA (UK 

Conformity Assessed) za britanski trg 

Obveščamo vas, da je Britansko Ministrstvo za 

gospodarstvo, energijo in industrijsko strategijo najavilo 

podaljšanje uporabe izdelkov z oznako CE z izjemo 

medicinskih pripomočkov do 1. januarja 2023. Po 1. januarju 

2023 brezpogojno začnejo v Združenem Kraljestvu (Anglija, 

Wales in Škotska) veljati pravila uporabe oznake UKCA (UK 

Conformity Assessed) ter oznaka  UKNI na Severnem 

Irskem, kjer ostaja CE oznaka v veljavi. 
 

Preberi več 
  

 

 

Priložnost za pridobitev sredstev v 

okviru projekta PITCCH 

Obveščamo vas o priložnosti za pridobitev sredstev v okviru 

projekta PITCCH, kateri poskuša pospešiti implementacijo 

naprednih tehnologij na trgu v različnih sektorjih. Napredne 

tehnologije so glavna gonilna sila pri preoblikovanju 

industrije, MSP in zagonska podjetja pa so pomemben 

katalizator teh inovacij. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
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IoT Week 2021 
30. Avg – 3. Sep 2021 
Industrijski IoT naslednje generacije se bo moral odzvati na nove zahteve po 

agilnosti, prilagodljivosti in odpornosti v proizvodnji. Moral bo obvladati hitrost, 

obdelavo podatkov in energetsko učinkovito inteligenco. 
Preberi več 

 

 

  

 

  
 

 

 

BEIS Webinar: The UKCA mark: the new domestic 

regime 
2. Sep 2021 ob 15:00 
Združeno kraljestvo je zapustilo EU, prehodno obdobje pa se je končalo 31. 

decembra 2020. Pridružite se na naslednjem spletnem seminarju BEIS, da boste 

razumeli, kaj bodo podjetja morala narediti, da se pripravijo na nova pravila. 
Preberi več 

 

 

  

 

  
 

 

 

Teden AI4SI – Umetna inteligenca za Slovenijo 
13. do 17. Sept 2021 
V času predsedovanja Slovenije Svetu EU v AI4SI organizirajo v Digitalnem 

središču Slovenije teden posvečen Umetni inteligenci. Z ustanovitvijo AI4SI so 

odprli povezovalni most med ponudniki rešitev s področja umetne inteligence, 

razvojno raziskovalnimi organizacijami in podjetji, ki želijo umetno inteligenco 

uporabljati pri svojem delovanju. 
Preberi več 

 

 

  

 

  
 

 

 

Konferenca na visoki ravni s področja umetne 

inteligence – Od idej k dejanjem 
14. do 15. Sept 2021 
Poudarek bo na izzivih učinkovite politike in zakonodaje za spodbujanje razvoja 

in uvajanja UI v družbo, na zagotavljanju zaupanja javnosti v UI in na načrtovanju 

skupnih aktivnosti v okviru usklajenega načrta za podporo UI na ravni EU. 
Preberi več 

  

  

 

  
 

 

 

Informativni dan za EDF (European Defense Fund) 

razpise 
15. do 17. Sept 2021 
Direktorat Evropske komisije za obrambno industrijo in vesolje vas vabi k 

sodelovanju na informativnih dnevih ERS o razpisih za zbiranje predlogov za leto 

2021, ki so bili 30. junija objavljeni na portalu možnosti financiranja in razpisov. 
Preberi več 

  

  

 

  
 

 

 

8. mednarodni kongres EUROLOG / Oskrbovalne 

verige v znanosti in praksi 2021 
15. do 18. Sept 2021 
Kongres organizirata Slovensko logistično združenje (SLZ) in Evropsko logistično 

združenje (ELA) in je namenjen odločevalcem v podjetjih – lastnikom, direktorjem 

in vodjem, ki so zadolženi za tehnološko modernizacijo, digitalizacijo in v tej 

povezavi tudi poslovno transformacijo. 
Preberi več 

 

 

  

 

Brezplačna serija webinarjev o digitalni preobrazbi 

poslovanja 
16. do 20. Sept 2021 
CADCAM lab organizira serije brezplačnih webinarjev na temo digitalne 

preobrazbe, ki jih pripravljajo v naslednjih mesecih. Danes so digitalne 
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tehnologije dostopne in odpirajo številne poslovne priložnosti in predstavljajo 

konkurenčno prednost vsem, ki jih pravilno uporabljajo. Skupina CADCAM že 30 

let strateško uporablja najboljše prakse za pomoč podjetjem, da se približajo 

industriji 4.0. 
Preberi več 

   

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

EUIPO  

Sredstva: do 1.500 € 
Rok za prijavo: 30.9.2021 
MSP s sedežem v Sloveniji lahko pridobijo nepovratna sredstva za osnovno pristojbino za prijavo znamk in modelov pri uradu 
za intelektualno lastnino v kateri koli državi članici EU, Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino in/ali EUIPO v višini 50 % 
osnovne prijavne pristojbine 

  

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. 

  

KITT4SME  

Sredstva: do 100.000 € 
Rok za prijavo: 15.9.2021 
KITT4ME malim in srednje velikim podjetjem nudi prilagojeno in za industrijo pripravljeno strojno, programsko in organizacijsko 
opremo, ki je na voljo v obliki modularne prilagodljive digitalne platforme, ki v njihove proizvodne sisteme brez težav 
implementira umetno inteligenco. 

  

Zero Defects Manufacturing Platform  

Sredstva: 2 mil € 
Rok za prijavo: 1.10.2021 
V drugem javnem razpisu, katerega rok za prijavo je 1. oktober 2021 in je vreden 2mil EUR, nameravajo izbrati 20 
podprojektov za SME ponudnike tehnologij, SME ali start-up razvijalce programske opreme in / ali podjetja katere koli velikosti 
s področja proizvodnje ali dobavne verige za izvajanje dejavnosti. 

  

 
 

SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  

  

  

  
 

 

RLS Merilna tehnika d.o.o.  

RLS razvija in proizvaja magnetne dajalnike pomika in zasuka za uporabo 

vstevilnih panogah. 2e od leta 1989 je njihova misija odkrivati regitve za rabo v 

razlibih okoljih. Ne glede na to, ali gre za robotiko, elektromotorje, industrijsko 

avtomatizacijo, tiskalnike, orodjarstvo, medicino, industrijo obnovljivih virov, 

vesoljsko in podmorsko uporabo, nagi dajalniki delujejo gevtako zahtevnih 

razmerah. RLS je v partnerskem odnosu s podjetjem Renishaw, ki je dejavno 

zlasti na podroZjih merjenja, krmiljenja pogonskih sistemov, zdraystva, 

spektroskopije in proizvodnje ter ki prek svoje obtirne prodajne mre2e prodaja 
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magnetne dajalnike RLS in kupcem nudi podporo. RLS napredne 

senzorskeregitve nudi na evropskih, amerigkih in azijskih trgih ter sodeluje z 

vodilnimi svetovnimi podjetji in blagovnimi znamkami iz razlienih panog. 
  

 
 

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 
    

 


