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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 
  

 

 

EUREKA SMART razpis za projekte na 
področju napredne proizvodnje 

EUREKA vabi k prijavi na razpis SMART o napredni 

proizvodnji. Namen tega je povečati konkurenčnost, 

rast in privlačnost evropskih diskretnih proizvodnih 

industrij s spodbujanjem raziskav in razvoja ter inovacij 

v odprti skupnosti velikih industrij, MSP, raziskovalnih 

in tehnoloških organizacij, akademskih krogov in 

organizacij uporabnikov. 

 

Preberi več 

 
 

 

 

 

Katere tehnologije sestavljajo pametno 
tovarno? 

Nobenega dvoma ni, da so pametne tovarne v središču 

prihodnosti proizvodnje. Toda kaj pravzaprav je pametna 

tovarna, katere tehnologije jo delajo in kaj jo naredi 

“pametno”? Na kratko, pametne tovarne so proizvodni obrati, 

ki so močno odvisni od digitalnih tehnologij za izboljšanje 

učinkovitosti in produktivnosti. To pomeni vključitev 3D 

tiskalnikov, cobotov, 5G, umetne inteligence, SERP, 

računalništva v oblaku, robnega računalništva in še več v 

proizvodni proces. 

 

Preberi več 
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Cosylab in Institut Jožef Stefan gostila 

srečanje o sodelovanju na področju 

eksperimentalne fizike in industrijskih 

nadzornih sistemov (EPICS) 2022 

Cosylab, eden vodilnih ponudnikov programskih rešitev za 

najbolj kompleksne, natančne in napredne sisteme na svetu, 

in Institut Jožef Stefan (IJS), največji slovenski znanstveno-

raziskovalni inštitut, sta od 19. do 23. septembra 2022 v 

Ljubljani gostila EPICS Collaboration Meeting. Hibridni 

dogodek, osredotočen na izmenjavo izkušenj, napredkov in 

novosti na področju sodelovanja EPICS, s spremljajočimi 

delavnicami, izobraževanji in več kot štiridesetimi 

strokovnimi tehničnimi prispevki. 

 

Preberi več 
 

 

 

 

Projekt Digitalna transformacija podjetja 
Albatros-Pro uspešno pridobil 
sofinanciranje EU sklada za regionalni 
razvoj 

Na javnem razpisu P4D React EU – Spodbude za digitalno 

transformacijo MSP so uspešno pridobili sofinanciranje za 

projekt Digitalna transformacija podjetja Albatros-Pro! Z 

investicijo v digitalno transformacijo podjetja bodo naredili 

prehod na digitalizacijo poslovanja, izboljšali digitalne 

kompetence zaposlenih, povečali konkurenčnost in 

prepoznavnost podjetja tako doma kot v tujini in posledično 

povečali povpraševanja in prihodke od prodaje. 

 

Preberi več 
 

 

 

 
 

   

Prihajajoči dogodki 
  

 

  
   

 

 

Delavnica: Uveljavljanje standardov pri zagotavljanju 

kibernetske varnosti 
7. Okt 2022 ob 12:30 
Na delavnici bodo prikazani standardi, ki so dobra podlaga za načrtovanje 

organizacijskih in tehničnih ukrepov kibernetske varnosti. Z vpogledom v trenutno 

stanje aktualnih groženj bo udeležencem prikazano, kaj nas ogroža. V drugem 

delu delavnice pa bodo predstavljeni praktični primeri uporabe standardov v 

malih in srednjih podjetjih in kritični infrastrukturi ter uporabe standardov pri 

izvajanju varnostnih pregledov. 
Preberi več 

  

 

    

 

How Leading Manufacturers are Building Factories of 

the Future 
11. Okt 2022 ob 18:00 
Največja ameriška proizvodna podjetja se še vedno trudijo, da bi IIoT in druge 

tehnologije delale zanje. Proizvajalci v industrijskih, luksuznih izdelkih, 

medicinskih napravah in drugi so sprejeli razpoložljiva orodja za gradnjo tovarn 

prihodnosti, kjer lahko vodilni sprejemajo odločitve na podlagi podatkov v 

realnem času, se prilagajajo nenehno spreminjajočim se motnjam, zmanjšujejo 

količino odpadkov, krepijo in obdržijo svojo delovno silo ter kar je 

najpomembnejše, preživetje in obseg. 
Preberi več 
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BIAT – Borza inovacij in tehnologije 
11. do 13. Okt 2022 
V okviru programa Piano Export Sud (PES2), Italian Trade Agency organizira že 

8. zapovrstjo dogodek  BIAT (Borsa dell'Innovazione e della Tecnologia - Borza 

inovacij in tehnologije), ki bo letos potekal od 11. do 13. oktobra 2022 v Salernu 

(Italija) na lokaciji Maritime Station Salerno, ki jo je projektiral Studio Zaha Hadid. 

Dogodek je kot običajno posvečen inovacijam, zagonskim podjetjem start-up-om 

in visoki tehnologiji ter je namenjen predstavitvi inovativnih podjetij iz (8) 

italijanskih dežel 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Šola Industrija 4.0 
18. Okt 2022 ob 9:00 
Preobrazba proizvodnih procesov v podporo novim poslovnim modelom. 

Organizacije se vse bolj zavedajo, da bodo le s trajnim razvojem in 

izboljševanjem procesov sposobne konkurirati v spremenjenih tržnih pogojih 

(spremenjene globalne okoliščine, pojav novih tehnologij in materialov, 

spremenjene navade potrošnikov in uporabnikov, pomanjkanje delovne sile …) in 

se uspešno vključevati v globalne verige vrednosti. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Plačni model elektroindustrije 
18. Okt 2022 ob 9:00 
Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica elektronske in elektroindustrije in 

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije najavljata in vabita na konferenco 

PLAČNI MODEL ELEKTROINDUSTRIJE. Namen konference je predstavitev 

stališč mešane strokovne skupine delojemalcev in delodajalcev do sprememb 

plačnega modela elektroindustrije širšemu krogu zainteresiranih  ter njihova 

nadgraditev s predlogi udeležencev v smeri realno izvedljivih rešitev, 

prenosljivih  tudi na druge panoge. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

Konferenca Blue Growth: Swimming forward 
24. Okt 2022 ob 9:00 
Konferenca ponuja priložnost za razpravo o pomenu trajnostnega modrega 

gospodarstva za dosego rezultatov na področjih stebra modre rasti 

makroregionalne strategije EUSAIR. Prihaja v pravem trenutku, ko steber modre 

rasti strategije išče načine, kako kar najbolje izkoristiti nov napredek na področju 

biotehnologije in inovacij, pri čemer svoje ugotovitve vključuje v predloge in 

potencialne projektne ideje, ki jih je treba nadalje izdelati in financirati v okviru 

Strateški projekt EUSAIR Facility Point ali drugi možni viri financiranja, ki se bodo 

uporabili za pripravo in izvedbo projektov. 

Preberi več 

  

  
   

 

 

EFRA dogodek: Made in Europe 
25. Okt 2022 
Vabimo vas, da se pridružite spletnemu posredniškemu dogodku in se povežete 

z novimi partnerji. Lahko se odločite, da boste svoje projektne ideje za posebne 

teme razpisa predstavili ostalim članom skupnosti EFFRA ali pa se pridružite kot 

redni udeleženec in postavljate vprašanja “predlagateljem”, če jih imate. 

Dobrodošli vsi, ki želite predstaviti svoje projektne ideje. 
Preberi več 

  

  
   

 

Povezovalno srečanje: South Tyrol Free Software 

Conference 2022 
11. Nov 2022 ob 13:30 
Dogodek, ki ga organizirata NOI Techpark Bolzano in Enterprise Europe 

Network, je namenjen zagonskim in obstoječim podjetjem, vlagateljem, 

raziskovalnim inštitutom, agencijam in študentom, ki ponujajo ali iščejo digitalne 

rešitve in tehnologije, s posebnim poudarkom na umetni inteligenci in njeni 
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uporabi sektorjih proizvodnje, mobilnosti, turizema, gradbeništva, energetska 

učinkovitosti in agroživilstva. 
Preberi več 

  

  
   

 

 

ConnectedFactories & EFPF Final Event 
23. in 24. Nov 2022 
Zaključni dogodek projektov CF2 & EFPF bo potekal v Bruslju 23. in 24. 

novembra 2022. Ker se oba projekta bližata koncu, EFFRA organizira zaključni 

dogodek, na katerem bodo predstavili dosežke, rezultate projektov in več. Prvi 

dan dogodka bo predstavljen pregled poti do napredne in digitalne proizvodnje 

projektov ConnectedFactory 1 & 2, s posebnim poudarkom na poti podatkovnega 

prostora in poti krožne proizvodnje. 
Preberi več 

  

 

   

 

 

SIQ izobraževanje: Vodja delovne skupine v 

proizvodnji 
Začetek - 23. Nov 2022 
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 

  

  
   

 

 

Delegacija slovenskih raziskovalcev v Bruselj in 

Flandrijo 
28. in 29. Nov 2022 
Agencija za raziskave RS (ARRS), Research Foundation Flanders (FWO) in 

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje v Bruslju (SBRA) vas vabijo 

na dvodnevni obisk Bruslja in Flandrije, ki bo 28. in 29. novembra 2022. Namen 

obiska je spoznavanje raziskovalnega ekosistema v Flandriji, spoznavanje 

potencialnih raziskovalnih partnerjev in krepitev dvostranskega sodelovanja med 

raziskovalci iz Slovenije in Flandrije v okviru programa Weave 
Preberi več 

   

 
 

  

Aktualni razpisi 
  

Javni razpis – Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in 

krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025  

Rok za prijavo: 15.9.2022 
Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri 
intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite 
rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in 
ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij. 

  

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 
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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. 

  

Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina na 

podlagi ZPGVCEP  

Rok za prijavo: 15. 11. 2022 
Podjetja bodo prejela pomoč v dveh tranšah. Za upravičene stroške v obdobju junij 2022 – september 2022 bodo sredstva 
izplačana do 31. 12. 2022, za upravičene stroške v obdobju oktober – december 2022 pa do 15. 3. 2022. Za prejem pomoči je 
pomembno, da je vloga oddana v določenem roku, t.j. do 15. 11. 2022, in da so k vlogi priložene vse potrebne izjave in 
dokazila ter da je vloga podpisana s kvalificiranim digitalnim pooblastilom zakonitega zastopnika ali z njegove strani 
pooblaščene osebe. Z oddajo vloge se pravica do pomoči za gospodarstvo prenese na upravičenca. 

  

  
 

SRIP ToP Člani 

Predstavljamo vam enega izmed naših članov: 
  

  

  

 

  

  

  

  
 

 

 

Fotona d.o.o.  

Od leta 1964 je Fotona usmerjena v razvoj laserskih sistemov, kar jo 

uvršča med pionirje laserske tehnologije na svetu. Njihovi laserski sistemi 

so rezultat lastnega znanja in več kot 45 let izkušenj na področju medicine, 

industrije, optičnih komunikacij in obrambe. Fotona je v svetu priznana kot 

vodilna na področju inovacij, razvoja in proizvodnje laserskih sistemov. 

Odločanje za popolnost je njihova osnovna filozofija delovanja. Z znatnim 

investiranjem v raziskave in razvoj skušajo kvalitetno in hitro izpolniti 

potrebe trga po inovativnih in vzdržljivih rešitvah. Z upoštevanjem vseh 

veljavnih mednarodnih standardov na področju zagotavljanja kakovosti ter 

strogim testiranjem vseh komponent pa najvišjo kakovost in dolgotrajno 

zanesljivost njihovih laserskih sistemov tudi dosegajo. Veliko pozornost 

posvečajo tudi izbiri kvalitetnih partnerjev po vsem svetu. Kupcem njihovih 

proizvodov namreč želijo zagotoviti najboljšo možno podporo pri učinkoviti 

in varni uporabi njihovih izdelkov. Z izbiro Fotoninih izdelkov izberete 

popolnost pri vašem delu. Fotona vam ponuja natančnost, učinkovitost in 

uspeh, ki jih ne morete doseči z drugimi sredstvi. Ko izberete Fotonin 

izdelek, izberete najbolj zmogljiv in zanesljiv laserski sistem na svetu. 
  

 
 

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 
    

  


