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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 
  

 

Okoljski dan gospodarstva 2022 

SRIP ToP in GZS smo v okviru prizadevanj za trajnostno 

ravnanje z okoljem za člane SRIP ToP soorganizirali dogodek 

Okoljski dan gospodarstva 2022, ki je potekal na Bledu dne 3. 

junija 2022. Posebna priznanja SRIP ToP poimenovana 

“Srednje in malo za podnebno nevtralno” smo podelili trem 

organizacijam, ki so sodelovala v naših prizadevanjih za 

zmanjšanje ogljičnega odtisa v proizvodnih podjetjih. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Letno srečanje Orgalim 2022 

V juniju 2022 smo se po treh letih ponovno v živo srečali 

člani mednarodne organizacije Orgalim. Orgalim je 

mednarodna organizacija evropske tehnološko usmerjene 

tehnologije, ki združuje 29 nacionalnih industrijskih združenj 

in 20 evropskih panožnih združenj ter skupaj čez 770.000 

podjetij. 
 

Preberi več 
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Priložnost za pridobitev podpore v 

okviru programa Innovation Factory 

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. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Razpisana nagrada za inovativne rešitve 
krožnega gospodarstva 

Ste startup ali MSP in imate inovativno storitev, tehnologijo 

ali izdelek, ki spodbuja krožno gospodarstvo? Potem imate 

priložnost, da svojo idejo predstavite strokovnemu odboru, 

osvojite nagrado in postanete del evropske inovacijske 

skupnosti. Skupnost krožnega gospodarstva v okviru 

Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) 

nagrajuje pomembne rešitve za krožno gospodarstvo. 

Izbranih bo osem najboljših prijaviteljev, ki bodo imeli 

možnost svojo rešitev predstaviti stokovni žiriji v živo preko 

spleta in osvojiti nagrado. 
 

Preberi več 
 

 

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

  
   

 

 

5. European AI Forum 
30. Jun 2022 ob 10:00 
Vabljeni na 5. European AI Forum, ki bo potekal 30. 06. 2022 s pričetkom ob 10. 

uri. Med glavnimi organizatorji je tudi iniciativa AI4SI. Evropski forum za umetno 

inteligenco, ki je bil prvotno načrtovan kot konferenca, ki poteka ob zaključku 

vsakega predsedovanja Svetu, se je spremenil v mrežo združenj, ki želijo 

poskrbeti, da imajo startupi in inovatorji v državah članicah glas, ko gre za 

izgradnjo regulativnega okvira za umetno inteligenco. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

B2B srečanja s katarskimi industrijskimi podjetji 
5. in 6. Jul 2022 
Vljudno vabljeni na virtualna B2B srečanja s katarskimi industrijskimi podjetji, ki 

bodo v organizaciji Enterprise Europe Network – Qatar Development Bank, 

Tasdeer, potekala 5. in 6. julija 2022. Dogodek je namenjen krepitvi globalne 

prepoznavnosti katarskega proizvodnega sektorja s področij: Udeležbo na 

dogodku potrdite preko prijavnega obrazca, najkasneje do 6. julija 2022. 

Udeležba na dogodku je brezplačna. 
Preberi več 
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Intelektualna lastnina in MSP v digitalnem 

gospodarstvu 
7. Jul 2022 ob 15:00 
Uporaba intelektualne lastnine za podporo podjetja je izjemnega pomena tako za 

ZDA kot za EU. MSP potrebujejo podporo in smernice za najboljše upravljanje 

svojih izumov, blagovnih znamk ali stvaritev po vsem svetu ter za rast in 

spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda. 
Preberi več 

  

 

   

 

 

Zaposlovanje tujcev – posvet in okrogla miza 
14. Jul 2022 ob 9:30 
Zaradi demografskih izzivov, s kateremi se Slovenija sooča in gospodarske rasti, 

se krepi kadrovska vrzel v slovenskem gospodarstvu, kar zmanjšuje njegovo 

mednarodno konkurenčnost in blaginjo prebivalstva. Pomanjkanje delovne sile 

se pojavlja v vseh razvitih gospodarstvih, še posebej v Evropi, zato slovenski 

delodajalci pri iskanju ustreznega kadra tekmujejo z delodajalci iz širšega okolja. 
Preberi več 

  

 

 
  

 

 

M & Q Akademija: v koraku s stroko in trendi 
7. Sep do 23. Nov 2022 
Zaradi demografskih izzivov, s kateremi se Slovenija sooča in gospodarske rasti, 

se krepi kadrovska vrzel v slovenskem gospodarstvu, kar zmanjšuje njegovo 

mednarodno konkurenčnost in blaginjo prebivalstva. Pomanjkanje delovne sile 

se pojavlja v vseh razvitih gospodarstvih, še posebej v Evropi, zato slovenski 

delodajalci pri iskanju ustreznega kadra tekmujejo z delodajalci iz širšega okolja. 
Preberi več 

   

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

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. 

  

Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti 

Rok za prijavo: 16.9.2022 
Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo pilotno-demonstracijskih (PD) projektov, ki se osredotočajo 
na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter cilje v NEPN - Nacionalnega energetskega in 
podnebnega načrta Republike Slovenije. 

  

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 
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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: 
  

  

  

 

  

  

  

  
 

 

 

CADCAM LAB d.o.o  

Podjetje CADCAM Lab je član Skupine CADCAM, ki je že 30 let prisotna 

na trgu razvoja in proizvodnje izdelkov, predvsem v avtomobilski industriji, 

ladjedelništvu, energetiki in proizvodnji industrijske opreme. Z nenehnim 

delom in učenjem so zrasli v vodilnega ponudnika digitalnih rešitev ter v 

prvo izbiro industrije v digitalni preobrazbi. Uvajajo optimalne rešitve ter 

gradimo znanje in zmogljivosti, potrebne za digitalni napredek in 

konkurenčnost pametnih tovarn na svetovni ravni. Znanje in izkušnje 

uporabljajo za poenostavitev in avtomatizacijo procesov v 3D-oblikovanju 

in proizvodnji ter za uvajanje digitalne platforme. S tem pomagajo 

partnerjem na poti digitalne preobrazbe in jim omogočajo preprostejše in 

učinkovitejše delo. Strokovna ekipa konfigurira in uvede optimalno rešitev, 

prilagojeno resničnim potrebam in poslovnim ciljem. Izkušeni inženirji 

pomagajo pri 3D-oblikovanju, simulacijah, pripravi tehnologije ali 

dokumentacije, avtomatizirajo rutinske procese in izboljšajo metodologijo 

dela. Ekipa certificiranih predavateljev pomaga hitreje in učinkoviteje 

uporabljati nove tehnologije in programska orodja, kot so CATIA, 

SIMULIA, ENOVIA, DELMIA in platforma 3DEXPERIENCE. CADCAM 

Group je edini pooblaščeni Dassault Syst&nes certifikacijski partner (CEP) 

v jadranski regiji. Še posebej so ponosni na lastno programsko rešitev 

MECODES, ki omogoča izmenjavo podatkov med programsko rešitvijo 

CATIA ali 3DEXPERIENCE in Altium Designer, Mentor PADS/Xpedition ali 

Cadence Allegro. 
  

 
 

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. 
   

 

  

  

 

 

  

 

 

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 
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