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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

Priložnost za prijavo na javni razpis
IntellIot
Krožno gospodarstvo napreduje

Poslanstvo IntellIoT je omogočiti izvajanje polavtonomnih
aplikacij IoT za sisteme, ki podpirajo AI. IntellIoT s partnerji v
treh glavnih sektorjih – kmetijstvu, zdravstvu in proizvodnji –
gradi ekosistem, ki ga združuje skupna vizija, zavezana
zasebnosti, varnosti in zaupanju, v kateri se lahko
inteligenca ljudi in naprav neopazno prepleta.

Proizvajalec avtomobilskih delov Continental bo za izdelavo
pnevmatik uporabil reciklirane plastenke, saj upošteva
načela krožnega gospodarstva. Trendu pa se pridružuje vse
več podjetij.

Preberi več

Preberi več

1

Dan slovenske elektroindustrije
Kako lahko proizvodna podjetja
ustvarijo normaliziran pregled
proizvodnih linij

31. avgusta, 2021 je v Ljubljani potekal dogodek Dan
slovenske elektroindustrije, ki smo ga pripravili v Zbornici
elektronske in elektroindustrije pri Gospodarski zbornici
Slovenije. Na dogodku so predstavili slovensko in evropsko
elektroindustrijo, izzive in priložnosti v panogi ter trende za
prihodnost, odvila pa se je tudi okrogla miza s podjetniki in
strokovnjaki povezanih področij.

Z normaliziranim pregledom proizvodnih linij lahko
proizvodna podjetja uresničijo izrazite prednosti v obliki
povečanja učinkovitosti, povečanega pretoka, izboljšane
kakovosti in zmanjšanja porabe dobrin v svojem podjetju.
Kako pa je to mogoče doseči?

Preberi več

Preberi več

Prihajajoči dogodki
IN-4-AHA delavnica: “Improving private/public
collaboration in the uptake of innovation in AHA”
9. Sep 2021 ob 13:00
Spletni seminar želi raziskati sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem v
segmentu AHA. Na delavnici bodo predstavljene dobre prakse iz različnih delov
EU, s poudarkom na tem, kaj je pomagalo in kaj je ovira za še boljše izvajanje
inoviranja.

Preberi več

Strokovno srečanje: “Mojstrstvo vitkega inoviranja v
elektroindustriji”
14. Sept 2021 ob 14:00
Mnogi pravijo, da so prave posledice pandemije šele na obzorju. Pritisk
sprememb je in bo vse večji. Na strokovnem srečanju se boste pogovorili o
najboljših praksah sistematičnega pristopa k prilagajanju podjetja, o inoviranju na
vitek in agilen način.

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
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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
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 €
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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:

Robotina d.o.o.
Robotina že skoraj 30 let uspešno deluje na področju avtomatizacije in v
zadnjem obdobju tudi na področju digitalne transformacije. Sprememba
poslovnih modelov, ki jo prinša industrija 4.0, kjer je vse povezano,
zahteva od dobaviteljev opreme in storitev, da imajo pod neprestanim
nadzorom (real time) ne le svoje proizvodne procese, ampak tudi svoje
izdelke, ki jih ponujajo kot storitev. Robotina s svojim znanjem in
izkušnjami pomaga svojim partnerjem pri vpeljavi procesov digitalne
transformacije na vseh nivojih: od senzorjev na nivoju naprav, preko
nadzornih sistemov (SCADA) do algoritmov umetne inteligence (ML,
COS,..). Na ta način združujejo tako "operation technology" (OT),
"information technology" (IT) in Industrial Internet Of Things (lIoT).
Enostavno povedano krmilne sisteme povežejo v celoto in omogočajo
lokalno ali daljinsko obvladovanje skozi celotno obdobje uporabe. Z lastno
tehnologijo lahko zagotovijo celovito rešitev, z znanjem in izkušnjami pa
svojim partnerjem omogočajo zanesljive in dolgotrajne rešitve, ki jih je
vedno možno nadgraditi in povezati z ostalimi sistemi.Tako poleg
vrhunske opreme, zanesljive programske opreme in prilagojene rešitve,
dobijo tudi najnižji možen strošek celotnega življenskega cikla (Total Cost
of Ownership). Rešitve industrije 4.0. imajo v več industrijskih branžah,
med drugim v prehrambeni, procesni, predelovalni, metalurgiji, kemični
industriji in strojegradnji. Poleg samih industrijskih procesov uvajajo tudi
podporne, kot so upravljanje proizvodnih in poslovnih stavb, energetska
učinkovitost, obnovljivi viri in sistemi za upravljanje z energijo. Zagotavljajo
povezljivost na MES in ERP.

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.
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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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