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Zadeva: SRIP ToP Novičnik

  

 

 

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 
  

 

Izdaja e-priročnika Go-DIP za izboljšanje 
upravljanja z digitalnimi podatki v 
podjetjih – projekt Go DIP 

Z izdajo preglednega e-priročnika za upravljanje z digitalno 

intelektualno lastnino v podjetjih je 30. 4. 2022 Center 

Tovarne prihodnosti SRIP ToP na IJS zaključil izvajanje 

enoletnega projekta Go-DIP – Upravljanje z digitalno 

intelektualno lastnino v procesih digitalizacije proizvodnih 

podjetij. 

 

Preberi več 
 

 

 

 

Pridružite se izhodni delegaciji v Berlin 
in sodelujte na 57. Simpoziju BME 

V luči odličnega sodelovanja med MZZ in generalnim 

konzulatom RS v Milanu je v načrtu obisk v Liguriji, kjer je 

lociran sedež italijanskega inštituta za tehnologijo (IIT). 

Strateški plan za obdobje 2018-2023 obsega robotiko, 

znanosti o življenju, nanomateriale in računalništvo.  

 

Preberi več 
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Pridružite se izhodni delegaciji v Berlin 

in sodelujte na 57. Simpoziju BME 

Obveščamo vas, da bo agencija SPIRIT Slovenija v 

sodelovanju z Nemško-slovenko gospodarsko zbornico 12. 

in 13. oktobra  2022 organizirala izhodno delegacijo v Berlin, 

v okviru katere bodo sodelujoča podjetja aktivno sodelovala 

na 57. Simpoziju BME in bodo imela možnost predstavitve 

na slovenski skupinski stojnici ter priložnost za mreženje, 

izmenjavo dobrih praks in navezovanje novih poslovnih 

kontaktov neposredno z nemškimi nabavniki. 

 

Preberi več 
 

 

 

 

Sodelujte na razpisu EIT RawMaterials 
Booster Call 2022 

EIT RawMaterials Booster podpira novoustanovljena 

podjetja in MSP, ki razvijajo inovativne izdelke in storitve, ki 

lahko vplivajo na sektor surovin ali koristijo njihovim 

partnerjem. Poleg financiranja in prilagojenih storitev se 

bodo izbrana novoustanovljena podjetja in mala in srednja 

podjetja pridružila tudi partnerski mreži EIT RawMaterials, da 

bodo sodelovala na mrežnih dogodkih in pridobila 

prepoznavnost prek omrežnih kanalov EIT RawMaterials. 

 

Preberi več 
 

 

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  
    

 

Informativni dan javnega razpisa za okrevanje in 

odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti 
2. Jun 2022 ob 9:30 
Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in 

inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih 

projektov (v nadaljevanju: PD projekti) za razvoj in testiranje oziroma 

demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano 

vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev 

odpornosti. 
Preberi več 
  
  

  
   

 

 

Mednarodna konferenca ‘Energetska učinkovitost 

malih in srednje velikih podjetij za zeleno prihodnost’ 
2. Jun 2022 ob 9:00 
Na konferenci bodo ob predstavitvah rezultatov EU Horizon 2020 

projekta  SMEmPOWER  predstavili primere dobrih praks s področja energetske 

učinkovitosti, prav tako novosti na področju zakonodaje, kot so Celoviti 

nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Slovenska 

strategija pametne specializacije, ki je v prenovi ter Slovenske industrijske 

strategije 2021-2030 in ukrepe, ki omogočajo različne instrumente podpore 

MSPjem. 
Preberi več 
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Digital Industries Innovation Day 2022 
2. Jun 2022 ob 9:00 
Pridružite se v ljubljanskem hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons na 

konferenci Digital Industries Innovation Day 2022, na kateri vam bodo predstavili 

novosti in rešitve s področij digitalizacije, digitalnih storitev, digitalnih rešitev za 

energetsko učinkovitost, industrijske avtomatizacije, pogonske tehnike, 

industrijskih komunikacij in procesne instrumentacije. 
Preberi več 
  
  

  

   

 

 

21. Okoljski dan gospodarstva 
3. Jun 2022 ob 9:00 
Člane SRIPa ToP vljudno vabimo na tradicionalni 21. Okoljski dan gospodarstva, 

ki bo po dvoletnem premoru ponovno potekal v živo dne 3. junija 2022, ob 9:00 v 

Hotelu Rikli, na Bledu. V okviru "trajnostnega ravnanja z okoljem", kot ene od 

horizontalnih tem SRIPa Tovarne prihodnosti, bomo na dogodku podelili Potrdila 

za področje trajnostnega ravnanja z okoljem v okviru SRIP Tovarne prihodnosti - 

Srednje in malo za podnebno nevtralno. 
Preberi več 

  

  
 
  

 

 

Fokusna skupina Odbora za razvoj človeških virov v 

SRIP Tovarne prihodnosti 
7. Jun 2022 ob 9:30 
V okviru  fokusne skupine SRIP ToP bodo predstavljene dosedanje aktivnosti 

skupnega razvoja človeških virov in smernice za nadaljnje delo. Predstavljene 

bodo oblikovane splošne in specifične kompetence s strani ekspertne skupine za 

skupni razvoj človeških virov in sodelujočih inštitucij znanja za profile prihodnosti. 
Preberi več 

 

 

  
   

 

 

Gospodarska delegacija: “Coop 4 Electronic Based 

Systems”- Slovenija in južna Avstrija 
8. Jun 2022 ob 7:00 
Pridružite se nam in spoznajte glavne akterje panoge mikroelektronike! Poleg 

ogleda podjetij LAM Research in Ortner Reinraumtechnik, visoke strokovne šole 

FH Kärnten in raziskovalnega centra Silicon Austria Labs, prirejamo tudi 

mreženje s člani grozda Silicon Alps Cluster in drugimi podjetji iz avstrijske 

Koroške. 
Preberi več 

  

  
 
  

 

 

Dogodek Industrije 4.0 – Predvidljivost 
9. Jun 2022 ob 9:15 
Na dogodku bomo spoznali in izmenjali dobre prakse iz predzadnjega nivoja 

zrelosti pametne tovarne - Predvidljivost. V fazi predvidljivosti lahko podjetja z 

uporabo digitalnih orodij kot so umetna inteligenca in simulacije predvidijo 

dogajanja v prihodnosti in na podlagi teh ustrezno ukrepajo. 
Preberi več 

 

 

  
   

 

 

SIQ Izobraževanje: Vodja delovne skupine v 

proizvodnji 
14. Jun 2022 ob 9:00 
Vodje delovnih skupin v proizvodnji so hrbtenica proizvodnega procesa. Vodje 

poskrbijo za visoko storilnost in zavzetost zaposlenih na linijah, za stroji, 

napravami, roboti in računalniki. Vodje potrebujejo tudi širše poznavanje 

proizvodnega procesa ter veščine vodenja. Program usposabljanja je v skladu s 

standardom strokovnih znanj in spretnosti za nacionalno poklicno kvalifikacijo 

(NPK) »vodja delovne skupine v proizvodnji«. 
Preberi več 
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Konferenca o industrijskih tehnologijah prihodnosti 

IndTech22 
14. Jun 2022 ob 9:00 
Teme razprav na konferenci bodo: zeleni in digitalni prehod, krožnost in 

trajnostnost, umetna inteligenca za proizvodnjo, tehnologije osredotočene na 

človeka, nastajajoče prelomne tehnologije, mladi na področju znanosti in 

tehnologij. Predvidene so razprave o izzivih za evropsko industrijo po pandemiji 

covida 19 ter predstavitev prvih rezultatov razpisov programa Obzorje Evropa in 

razprava o razpisih v letih 2023 in 2024. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

E-strokovno srečanje s področja avtomobilske 

industrije: Ali smo pripravljeni na izzive kupcev? 
16. Jun 2022 ob 10:00 
Na strokovnem srečanju želimo skupaj z vami spregovoriti o tem, kako dosegati 

pričakovanja in zahteve kupcev avtomobilske industrije (tudi zahtev kupcev branž 

serijske proizvodnje npr. bela tehnika, letalska industrija, elektronske naprave, 

farmacija, medicina …), kako zagotavljati visokokakovostne izdelke, ki 

izpolnjujejo ali presegajo pričakovanja strank, kako zagotavljati ustrezne količine 

in roke dobav ter kako ohranjati in nadgrajevati znanje ter kompetence 

zaposlenih, da bodo lahko izpolnjevali vsa ta pričakovanja in zahteve. 
Preberi več 

   

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

MIND4MACHINES  

Rok za prijavo: 29.6.2022 
Namen MIND4MACHINES je olajšati medsektorsko in čezmejno podporo, ki jo potrebujejo proizvodna MSP, da preizkusijo in 
sprejmejo najnovejše digitalne tehnologije za preoblikovanje v pametnejšo, bolj zeleno in z viri učinkovitejšo proizvodnjo, ki je 
usklajena z najnovejšimi politikami EU. Cilj projekta je vzpostaviti obsežne demonstratorje za preizkušanje vrste digitalnih 
rešitev tehnologije, ki zagotavljajo MSP in startupe, kar bo proizvodnim podjetjem, vključenim v projekt, omogočilo soočenje z 
izzivi digitalizacije in trajnostne industrije. 

  

AMULET  

Rok za prijavo: 30.6.2022 
Projekt AMULET – The Advanced Materials & Manufacturing United for LightwEighT se opira na inovacijski potencial MSP, ki 
želijo ustvariti nove verige vrednosti s spodbujanjem prodora sodobnih lahkih materialov v industrijo. AMULET je osredotočen 
na naslednje tri tipe materialov: zlitine lahkih kovin, keramične kompozite in kompozite na osnovi polimerov, ter njihovo 
implementacijo v štirih sektorjih. 

  

Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno – demonstracijskimi projekti 

Rok za prijavo: 18.7.2022 
Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je 
izvedba pilotno-demonstracijskih projektov za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, 
procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev 
odpornosti. 

  

Drugi razpis Sklada za inovacije za manjše projekte 

Rok za prijavo: 31.8.2022 
Evropska komisija je objavila drugi razpis Sklada za inovacije za zbiranje prijav manjših projektov s področja obnovljivih virov 
energije, energetsko intenzivnih industrij, hrambo energije ter zajemanja, uporabe in hrambe ogljika. Prvič se bo inovativnost 
projekta ocenjevala v primerjavi z obstoječimi tehnologijami v državi, v kateri se bo projekt izvajal, in ne v evropskem merilu. 

  

EIT RawMaterials Booster Call 2022  

Rok za prijavo: 5.9.2022 
Poleg financiranja in prilagojenih storitev se bodo izbrana novoustanovljena podjetja in mala in srednja podjetja pridružila tudi 
partnerski mreži EIT RawMaterials, da bodo sodelovala na mrežnih dogodkih in pridobila prepoznavnost prek omrežnih 
kanalov EIT RawMaterials. Podprta novoustanovljena podjetja in MSP se lahko pridružijo mreži kot pridruženi ali polnopravni 
člani ter s tem v celoti izkoristijo ekosistem. 
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Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v 

Republiki Sloveniji 

Rok za prijavo: 1.10.2022 
Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v  naprednejšo 
tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenemu in digitalnemu prehodu ter 
dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarske družbe, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost 
gospodarstva. 

  

Innovation Factory 

Rok za prijavo: 2022 
EIT Digital Innovation Factory tekom leta 2022 išče digitalne DeepTech dejavnosti, ki jih vodijo ekipe z močnim podjetniškim 
zagonom, v namen podpore naslednje generacije digitalnih podjetij, ki lahko vplivajo na Evropo in širše. Program Innovation 
Factory 2022 podpira vseevropske podjetniške ekipe iz izobraževalnih, raziskovalnih in poslovnih organizacij, da začnejo ali 
pospešijo digitalne DeepTech podvige na enem od naslednjih področij: digitalna tehnologija, digitalna industrija, digitalna 
mesta, digitalno dobro počutje in digitalne finance. 

  

  
 

SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  

  

 

  

  

  

  
 

 

 

Avastar Automation  

Koprski Avastar Automation vsako leto razvije in izdela številne stroje in 

naprave za avtomatizacijo proizvodnih procesov za različne industrijske 

panoge, večino pa še vedno za avtomobilsko industrijo. Vzporedno razvije 

in izdela tudi od 70 do 80 vpenjalnih priprav za mehansko obdelavo in 

varjenje. Družba s skoraj 30 sodelavci je na trg stopila spomladi 2018. 

Med zadnjimi večjimi projekti podjetja, ki se je lani preselilo na novo 

lokacijo ob koprski hitri cesti, so med drugim večja linija za montažo 

izvlečnih vodil za pečice, ki so jo lani razvili in izdelali za Gorenje Hisense, 

ter razvoj in izdelava velike serije orodij za vpenjanje aluminijastih 

strukturnih elementov iz profilov, ki so sestavni del baterijskih okvirjev 

električnih vozil. V skoraj štirih letih delovanja so na področju 

avtomatizacije, procesov v livarstvu, sledljivosti proizvodov skozi 

proizvodni proces ter na področju izdelave vpenjalnih priprav za mehansko 

obdelavo in varjenje uspešno izvedli projekte za večino slovenskih 

avtomobilskih dobaviteljev ter pridobili njihove reference in tudi 

ponovitvena naročila. 
  

 
 

Za dodatne informacije sledite povezavam ali preverite še ostale Novice in Dogodke na naši spletni 
strani. 

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 2022 
    

  


