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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

Odprt 2. krog razpisa Innovate Together
2022

Aktivnosti članov – RC Novo Mesto:
Otvoritev laboratorija za tovarne
prihodnosti

EIT Manufacturing v okviru sodelovanja z Evropskim
združenjem za raziskave tovarn prihodnosti (EFFRA) z
namenom izboljšanja prihodnost evropske predelovalne
industrije objavlja javni razpis, ki se bo osredotočil na
inovacijske dejavnosti, katerih namen je podpreti
preizkušene in dokazane izkoristljive rezultate projektov FoF
(Factories of the Future) (in v prihodnosti projektov Made in
Europe) za pospešitev njihovega uvajanja na trg.

Razvojni center Novo mesto nadaljuje z razvojem
podjetništva v povsem nove dimenzije. Na dogodku je bil
predstavljen robotiziran in povsem avtomatiziran laboratorij
za tovarne prihodnosti. Pridobitev predstavlja izjemno
nadgradnjo in novo vsebino, ki bo omogočila povsem nov
nivo raziskovalne dejavnosti in izjemen tehnološki napredek
na področju inovativnega podjetništva z visoko dodano
vrednostjo.

Preberi več

Preberi več
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Kompetenčni centri za razvoj kadrov
(KOC) vabi na nove jesenske delavnice

2. RPA razpis Evropske vesoljske
agencije (ESA) namenjen samo
slovenskim organizacijam

Delavnice Kompetentne Slovenije so namenjene vsem
zaposlenim, ki v delavnicah na določeno temo vidijo
priložnost za razvoj svoje kariere, predvsem pa vodjem in
kadrovskim delavcem ter vsem tistim, ki skrbijo za razvoj
zaposlenih. Do konca letošnje jeseni bodo izvedli še 3 nove
delavnice.

Evropska vesoljska agencija (ESA) je 15. oktobra 2021
objavila drugi razpis RPA (Requesting Party Activity) na
podlagi novega Pridružitvenega sporazuma z ESA. Razpis je
na voljo izključno slovenskim institucijam in podjetjem.

Preberi več

Preberi več

Prihajajoči dogodki
Brezplačna serija webinarjev o digitalni preobrazbi
poslovanja
28. Okt 2021 ob 13:00
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.

Preberi več

EE-11 Informativni dan (European Space Agency)
21. Okt 2021 ob 9:30
Evropska vesoljska agencija ESA je objavila že drugi RPA razpis, ki je namenjen
le slovenskim podjetjem in inštitucijam. Vabimo vas na EE-11 Information Day
dogodek, namenjenem industriji, ki bi želela sodelovati pri izgradnji satelita Earth
Explorer, ki se izgrajuje v okviru programa FEO, pri katerem Slovenija sodeluje.

Preberi več

Kompetentna Slovenija: Zavestno dihanje – razvoj
dihalne zmogljivosti
22. Okt 2021 ob 9:00
Na delavnici se boste naučili funkcionalne diagnostike diha po Butejkovi tehniki, s
katero lahko vsak dan večkrat preverjate trenutno stanje in primernost svojega
dihanja glede na okoliščine.

Preberi več

Kompetentna Slovenija: Krizne situacije in kako
ravnati, komunicirati in jih reševati?
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26. in 27. Okt 2021
Delavnica je namenjena vsem, ki želijo izboljšati komunikacijo, spoznati svoj
način komunikacije za lažjo komunikacijo z drugimi.

Preberi več

A3 Webinar: Putting Motion Control to Work in Your
Production
2. Nov 2021 ob 18:30
V pripravo na dogodek Automate Show, ki bo potekal v v Detroitu ZDA, med 6. in
9. junijem 2022, vas vabimo k ogledu serije šestih izvršnih spletnih seminarjev
Automate Preview, ki opisujejo tehnologije in aplikacije, ki bodo na dogodku v
središču pozornosti.

Preberi več

Šola Industrija 4.0 – 1. dan
4. Nov 2021
Digitalna preobrazba se v proizvodni organizaciji začne, ko vodstvo sprejme
odločitev, da je potrebno narediti korake v smeri digitalne transformacije. Ko
vodstvo ponotranji, sprejme digitalno vizijo in vpelje v organizacijo digitalno
kulturo, potem tem usmeritvam začnejo slediti tudi zaposleni. Prav zaposleni pa
so ključni element digitalne preobrazbe.

Preberi več

TETRAMAX delavnica: Umetne nevronske mreže v
praksi
3. Nov 2021 ob 12:30
Na delavnici se boste seznanili z uporabo umetnih nevronskih mrež na praktičnih
zgledih iz strojnega učenja. V zadnjih letih se je uporaba nevronskih mrež
razširila iz akademskih krogov in našla svoje mesto tudi v industriji,
oglaševalstvu, zdravstvu, bančništvu, varnosti in tako dalje.

Preberi več

Aktualni razpisi
DIGI-B-CUBE

Sredstva: 60.000 €
Rok za prijavo: 27.10.2021
Projekt DIGI-B-CUBE je 22. aprila 2020 objavil javni razpis za financiranje podpore projektom, ki se osredotočajo na
vključevanje digitalnih inovacij in disruptivnih tehnologij v medicinsko diagnostiko in s tem povezane verige vrednosti. Srednja
in mala podjetja (vključno z novimi zagonskimi podjetji), ki delujejo v zdravstvu, medicini, biotehnologiji, biofarmi, IT ali
sorodnih sektorjih (robotika, avtomatizacija, elektronika, nanotehnologija itd.), se lahko prijavijo za sofinanciranje.

Change2Twin

Sredstva: do 90.000 €
Rok za prijavo: 29.10.2021
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 Deployment voucher skupaj s
popolno tehnično podporo v okviru 11-mesečnega programa.

IntellIoT

Sredstva: do 150.000 €
Rok za prijavo: 1.11.2021
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.
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PITCCH - Corporate Challenges

Sredstva: 75.000 €
Rok za prijavo: 15.11.2021
PITCCH poskuša pospešiti prevzem naprednih tehnologij na trgu v različnih sektorjih. MSP/zagonska podjetja pozivajo, da
podajo predloge naprednih tehnoloških rešitev za reševanje izzivov velikih korporacij na 5 tematskih področjih.

IoT - NGIN

Sredstva: 750.000 €
Rok za prijavo: 30.12.2021
IoT-NGIN objavlja prvi razpis, kjer bodo izbrali najmanj 5 novih partnerjev, ki se bodo pridružili konzorciju. IoT-NGIN vabi
proizvajalce naprav IoT, z integrirano programsko opremo ter FPGA/soft core, da se pridružijo konzorciju IoT-NGIN tako, da:
a) ponujajo odprte vmesnike in dostop do svojih sistemov IoT ali b) vgradijo komponente programske opreme IoT, ki delujejo
na FPGA/soft core.

SRIP ToP Člani
Predstavljamo vam enega izmed naših članov:

Razvojni center TECOS
TECOS deluje kot mednarodni razvojni grozd ter razvojno-raziskovalni
center hkrati. Na ta način ponuja vrhunske storitve ne samo slovenski
orodjarski industriji, temveč tudi vsem ostalim proizvodnim podjetjem v
Sloveniji. TECOS si zelo aktivno prizadeva prispevati odlične ter
neprekinjene storitve celovite podpore za dvig konkurenčnosti svojih
članov na svetovnih trgih. Hkrati svoje storitve v razvojnih in drugih
industrijskih projektih ponuja tudi tujim podjetjem. Glavna strokovna
področja, ki jihTECOS pokriva, so: • razvoj izdelkov, • modeliranje in
izdelava orodij, • rešitve za večjo energetsko in stroškovno učinkovitost v
industrijskih procesih terdigitalizirani proizvodnji, • robotika in
nanotehnologija, • materiali ter tehnološke novosti na področju pakiranja, •
razvoj na področju medicinskih tehnologij ter tehnologije bele tehnike, •
alternativni sourcing na področju naprednih materialov, optimizacija
procesov, hibridne tehnologije ter inovativni bio-materiali, itn.. TECOS na
osnovi bogatih izkušenj s področja proizvodnje in razvoja termoplastov
ponuja tudi: • proizvodnjo prototipnih in maloserijskih brizganih izdelkov, •
storitve in svetovanje industriji (napredne CAE in FEM analize, 3D analize
in nadzor ter obratno inženirstvo, itd.), • razvoj in implementacijo
proizvodnih procesov za masovno proizvodnjo na terenu, • laboratorijsko
testiranje, specializirana izobraževanja ter aktivnosti na področju
poslovnega mreženja.

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.
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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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