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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

Posnetki z Mednarodne konference o
varnosti robotov na voljo do 31. oktobra

Razpis Innovate Together 2022
EIT Manufacturing v okviru sodelovanja z Evropskim

Povpraševanje po robotskih rešitvah je višje kot kdajkoli in
varnost robotov je najpomembnejša za vaš uspeh.
Mednarodna konferenca o varnosti robotov (IRSC), ki jo je
gostilo Združenje za napredno avtomatizacijo (ZDA), je
ponudila konferenčne seje, ki so preučevale ključna
vprašanja varnosti robotov in ponudila poglobljen pregled
trenutnih industrijskih standardov.

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.

Preberi več

Preberi več
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Britanski teden digitalne proizvodnje
Poročilo o trendih na področju
proizvodnje

Digital Manufacturing Week je britanski nacionalni festival
napredne proizvodnje, ki vsako leto privabi na tisoče
proizvajalcev, vodilnih v industriji in ponudnikov tehnologije.
Vso dogajanje v tednu praznuje odličnost: strokovni govorci,
vplivneži, ki oblikujejo industrijo, delegati najboljših
proizvajalcev in najobetavnejši nastajajoči talenti. Združujejo
jih, da bi pomagali podjetjem na vseh stopnjah razvoja
industrije 4.0 in jih oborožili z resničnimi vpogledi iz panoge.

Kaj pravijo vodilni v svetu proizvodnje je ključno za uspeh v
naslednjem desetletju? Novo poročilo Salesforce razkriva
pomen osredotočenosti in agilnosti na kupca za sodobnega
proizvajalca. Podrobneje si oglejte poročilo Trends in
Manufacturing Research.

Preberi več

Preberi več

Prihajajoči dogodki
Spletna konferenca: »Dan najboljše prakse« –
Digitalni lean v proizvodnji
1. Okt 2021 ob 9:30
Namen konference: Letos praznujemo jubilejno, 10. obletnico konference Dan
najboljše prakse v organizaciji Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav.
Tokratna konferenca je namenjena predstaviti primerov uporabe digitalnega
lean-a za odpravljanje napak ali izgub v proizvodnem procesu, z jasnim ciljem
ustvari višjo dodano vrednost.

Preberi več

NASA International Space Apps Challenge Sežana
2021
2. in 3. Okt 2021
Vabimo vas, da se pridružite na International Space Apps Challenge, največjem
mednarodnem razvojnem tehnološkem maratonu za reševanje globalnih izzivov,
ki ga organizira vesoljska agencija NASA, Inkubator Sežana pa ga bo letos že
tretjič organiziral v Sežani.

Preberi več

pre-Discover Vienna: Manufacturing Edition Info
Session
6. Okt 2021 ob 13:00
EIT Manufacturing CLC East in Dunajska poslovna agencija (VBA) organizirata
Discover Vienna: Manufacturing Edition, program za uspešna zagonska podjetja,
ki imajo rešitve na področju proizvodnih tehnologij.

Preberi več
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Autonomous Mobile Robots & Logistics Conference
12. do 14. Okt 2021
Pridružite se Autonomous Mobile Robots & Logistics Conference, kjer boste
spoznali vznemirljive napredke tehnologije AMR (Avtonomni Mobilni Roboti) ter
nove dosežke v avtomatizaciji logistike. Vodilni v industriji bodo delili svoja
mnenja in strokovno znanje.

Preberi več

EU – South MED Cluster Matchmaking Event
12. in 13. Okt 2021
Odprte so prijave za dogodek združevanja grozdov EU – South MED, ki bo
potekal od 12. do 13. oktobra 2021 v okviru „TechDays-Match-Up!“ , ki ga
organizira The next society. Dogodek bodo soorganizirali Evropska komisija,
Naložbena mreža ANIMA, Ceipiemonte in Evropska platforma za sodelovanje pri
grozdih (ECCP).

Preberi več

Interreg Europe CYBER: Paving Europe’s Digital
Future
13. Okt 2021 ob 10:00
Obveščamo vas, da je izšla brošura o dogodku Interreg Europe CYBER: Paving
Europe's Digital Future. Preberete si jo lahko tukaj. V brošuri ne boste našli le
podrobnega dnevnega reda dogodka, temveč tudi celoten seznam govornikov ter
pregled akcijskih načrtov CYBER projektnih partnerjev.

Preberi več

Šola Industrija 4.0
14. do 18. Okt 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

20-ti mednarodni festival znanja KM FEST’21
18. in 19. Okt 2021
Osrednja tema letošnjega KM FEST so »Mreže ustvarjanja vrednosti Industrije
4.0« (Value Creation Networks 4.0). Namenjena je strokovnjakom, uporabnikom
ter ostalim zainteresiranim, ki prihajajo iz gospodarstva in RR organizacij ter se
ukvarjajo z razvojnimi izzivi robotizacije, digitalizacije, razvoja novih poslovnih
modelov ter s prihajajočimi kompetencami proizvodnih podjetij Industrije 4.0.

Preberi več

TETRAMAX delavnica: Načrtovanje strojne opreme in
vgradnih sistemov z vezji FPGA
20. Okt 2021 ob 12:30
Na tečaju boste obravnavali snovanje strojne opreme in vgradnih sistemov z
vezji FPGA. Pri tem boste uporabili načrtovalsko okolje Xilinx Vivado, primeri pa
bodo izvedeni na prototipnih vezjih Zedboard, ki vsebujejo FPGA vezja Xilinx
Zynq. Udeleženci se bodo naučili snovati strojno opremo v jezikih HDL, jo
simulirati ter jo tudi testirati in razhroščevati.

Preberi več
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Aktualni razpisi
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.

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.

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.

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:

Šolski center Škofja Loka - MIC
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Glede na izzive okolja ponujajo kakovostne izobraževalne storitve in
odgovorno izvajajo vzgojo in izobraževanje. Zagotavljajo izpolnjevanje
potreb po izobraževanju mladine in odraslih na ravni poklicnega,
strokovnega in višješolskega izobraževanja, spodbujajo vseživljenjsko
učenje in sodelujejo z gospodarstvom ter lokalnimi skupnostmi. V
Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC): Gradijo kulturo zaupanja
in sodelovanja s podjetji In drugimi partnerji; Sledijo odličnosti z vodenjem
Konzorcija podjetij za spodbujanje kakovosti tehniškega izobraževanja;
Sledijo trendom digitalizacije in novim tehnologijam; S podjetji razvijajo
izobraževalne vsebine in izvajajo usposabljanja za realne potrebe trga
dela; Posodabljajo tehnološko opremo in v realnem okolju povezujejo
teorijo s prakso; Izvajajo razvojno-raziskovalne in podjetniške projekte s
podjetji in drugimi partnerji; Sodelujejo v mednarodnih partnerstvih in
izmenjavah dobrih praks v okviru E+ projektov; Podpirajo osebnostni in
karierni razvoj posameznika in se vključujejo v lokalno, regionalno,
nacionalno in mednarodno družbeno okolje; Razvijajo in povezujejo
človeške vire z novimi pristopi v sodelovalnega vodenja in ustvarjanja
učeče se skupnosti.

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
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