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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 
  

 

Projekt AlpGov2: Kako okrepiti 
odpornost MSP v alpskem prostoru? 
Vloga digitalizacije in grozdov 

EUSALP, Evropska strategija za območje Alp, je ena od štirih 

makroregionalnih strategij Evropske unije. Strategija 

zagotavlja politični okvir za države in regije vzdolž alpskega 

pasu za obravnavo in iskanje skupnih rešitev za izzive ter za 

čim boljši izkoristitek skupnega potenciala in priložnosti. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Ujemite zadnjo priložnost za prijavo na 
razpis TERRINet 

TERRINet je evropska raziskovalna entiteta za robotiko, ki 

lahko ponudi vrhunsko infrastrukturo, odlične raziskovalne 

storitve in usposabljanje različnim uporabnikom po vsem 

svetu. Omogoča vam 100% financiran dostop do 15 

evropskih raziskovalnih infrastruktur za robotiko in 100+ 

robotskih platform. 
 

Preberi več 
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Napoved tretjega razpisa sklada za 

inovacije 

Evropska unija bo iz sklada za inovacije 17 projektom čiste 

tehnologije iz sedmih držav EU namenila več kot 1,8 milijarde 

evrov. Gre za projekte velikega obsega, katerih stroški 

presegajo 7,5 milijona evrov. V jeseni bo Evropska komisija 

objavila tretji razpis za projekte velikega obsega. V skladu z 

načrtom REPowerEU bo na voljo približno 3 milijarde evrov za 

nadaljnjo podporo neodvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv. 
 

Preberi več 
 

 

 

 

Razpis KITT4SME Type-B: financiranje 
UI rešitev v proizvodnji 

KITT4SME razpisuje financiranje novih rešitev, ki temeljijo 

na umetni inteligenci (>TRL5). Tako želijo razširiti portfelj 

rešitev KIT4SME z umetno inteligenco na proizvodne 

delavnice, ki obravnavajo obstoječe težave in nerešene 

izzive, ki se pojavljajo na širšem področju proizvodnega 

sektorja. Prijave so odprte do 12. avgusta 2022 do 17.00 po 

srednjeevropskem času. 
 

Preberi več 
 

 

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

 

   

 

 

Artificial Intelligence and Machine Vision: Moving 

from Operation to Automation 
10. Avg 2022 ob 13:00 
Svet se premika v avtomatizacijo in ne le v tovarnah. Umetna Inteligenca je tu, 

da spremeni način delovanja sveta okoli nas in se odziva na naša dejanja. Edge 

UI pomeni, da bi inteligenco prinesli tam, kjer je dejanje. Na seminarju boste 

govorili o tem, zakaj je Edge UI tako pomemben. 
Preberi več 

  

  
 
   

 

From Prototype to Production: 5 Critical Focus Areas 

for Robotics OEMs 
31. Avg 2022 ob 13:00 
Trenutni izzivi na trgu dela in pritisk za povečanje produktivnosti in učinkovitosti 

prinašajo večje povpraševanje po inovativnih rešitvah robotike v več panogah. 

Podjetja za robotiko so pod pritiskom, da pospešijo lansiranje in obseg, da bi 

zadovoljili povpraševanje. Najuspešnejša podjetja sodelujejo v ciklu razvoja 

izdelka izkušenega partnerja, da bi zagotovili varen prehod iz prototipa v 

množično proizvodnjo. 
Preberi več 

  

  
 
  

 

 

Usposabljanje: Vodja skupine v proizvodnji 
22. Avg 2022 ob 8:30 
Vabimo vas na usposabljanje na temo: VODJA SKUPINE V PROIZVODNJI, ki 

bo potekalo 22. 23. 29.in  30.  avgusta  od 9.00 do 15.00 v prostorih Koroške 

gospodarske zbornice, Koroška cesta 47, Dravograd. Pogoj za udeležbo je, da je 

udeleženec starejši od 45 let in ima največ srednješolsko izobrazbo.  Dobro 

usposobljen vodja proizvodnje je ključnega pomena za vsako proizvodnjo, saj v 

prvi vrsti skrbi, da vsi procesi tečejo brez zastojev. 
Preberi več 
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Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja 

kakovosti in sistema ravnanja z okoljem  
23. do 25. Avg 2022 
SIQ, Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana organizira Tečaj za 

notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema 

ravnanja z okoljem ISO 14001:2015, ki bo potekal med 23- 25. 08. 2022 (3 dni). 

Na tečaju se boste ob aktivnem sodelovanju seznanili z načeli vodenja kakovosti 

in zahtevami standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015. 
Preberi več 

  

  
    

 

Trojček strokovnih e-delavnic: USPEŠNI SISTEMI 

VODENJA 
24., 26. in 30.. Avg 2022 
Na treh spletnih delavnicah bomo izpostavili in predstavili nekatere ključne vidike 

standarda ISO 9001:2015, ki so pomembni za uspešnost poslovanja 

organizacije. Pri tem bomo na primerih dobrih praks spoznali: zakaj je 

poznavanje in razumevanje konteksta organizacije  ključno izhodišče za 

vzpostavitev sistema vodenja; kako se učinkovito izvajajo notranje presoje, 

kakšno vlogo in pomen imajo v praksi, ali smo presojevalci za izvajanje uspešnih 

notranjih presoj dovolj kompetentni, kako dobro oblikujemo ugotovitve in ali jih 

vodstvo prepoznava kot koristne; kaj je pomen in kaj namen dobro izvedenega 

vodstvenega pregleda. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Dan slovenske elektroindustrije 
31. Avg 2022 ob 13:00 
Vljudno vas vabimo na Dan slovenske elektroindustrije, ki bo potekal 31. avgusta 

2022 v živo na GZS pod naslovom »Slovenska elektroindustrija v luči zelenega in 

digitalnega prehoda«. Predstaviti vam želijo aktualne vsebine pomembne za 

panogo, zato smo pripravili pester program z zanimivimi gosti. Prikazali nam 

bodo poslovanje panoge v preteklem letu, dotaknili pa se bodo tudi izzivov 

elektroindustrije v času visokih cen surovin in energentov. 
Preberi več 

  

 

 
  

 

 

M & Q Akademija: v koraku s stroko in trendi 
7. Sep do 23. Nov 2022 
Zaradi demografskih izzivov, s katerimi 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. 
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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 
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: 
  

  

  

 

  

  

  

  
 

 

 

Cosylab d.d.  

Cosylab je vodilno podjetje na področju integracije kontrolnih sistemov za 

pospeševalnike delcev in druge velike fizikalne infrastrukture, kot so 

tokamaki, medicinski pospeševalniki in radijski teleskopi.  

Podjetje je hitro rastoče slovensko visokotehnološko podjetje, ki je 

osredotočeno na razvoj naprednih tehnologij za svetovni trg. Izdelujejo 

inovativne produkte in storitve, ki so namenjene tehnološko zahtevnim 

kupcem in trgom. S kakovostnim delom v največjih eksperimentalnih 

raziskovalnih infrastrukturah, kot so:CERN, ITER, ALMA, ESS, FAIR, SNS 

idr, je Cosylab postalo vodilno podjetje, ki je specializirano za razvoj 

kontrolnih sistemov za pospeševalnike in druge velike eksperimentalne 

infrastrukture.  

Rast podjetja, potrebe trga in želja po preseganju pričakovanj strank so v 

podjetju Cosylab vodile v certificiranje naših procesov s standardoma: 

IS09001:2015 ("Consulting development and supply of software and 

hardware") in 15013485:2003 ("Production of control and information 

systems for therapeutic and diagnostic medical devices") 
  

 
 

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. 
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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 
    

 


