Sestanek koordinacijskega odbora tehnološke platforme
»Manufuture.si«
Celje, 26. junij 2006
ZAPISNIK
Kraj: Celje, TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije, Kidričeva ulica 25
Datum sestanka: 26.6.2006, ob 09.00 uri
Čas sestanka: od 9.00 do 11.00 ure
Prisotni:
Dr. Blaž Nardin, TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije
Dušan Kveder, Savatech d.o.o.
Igor Zupan, Alpina d.d.
Marko Mirnik, GZS
Dr. Vladimir Jovan, Institut Jožef Štefan
Dr. Alojz Sluga, Fakulteta za strojništvo, LJ
Franc Jelovčan, Iskra pro Kranj d.o.o.
Mateja Šenk, Polycom d.o.o.
Dr.Slavko Dolinšek, Fakulteta za management Koper
Odsotni:
Zvone Torkar, Domel d.d.
Ivo Razdevšek, Nieros Metal d.o.o.
Mag. Martin Kopač, Alpina d.d.
Dnevni red:
1. predstavitev novega SRA-ja,
2. predstavitev ukrepov 7. OKVIRNEGA PROGRAMA,
3. predstavitev nacionalnih iniciativ v okviru EU platforme,
4. pogovor na temo skupnega razvojnega programa na temo Manufuture 2007 – 2013,
5. Razno (priprava na zbor udeležencev, ki bo predvidoma v četrtek, 29.6.2006 v Razvojno,
inovacijskem in tehnološkem središču Savinjske regije, Celje).
Predsednik Tehnološke platforme (TP) Manufuture.si dr. Blaž Nardin je k dnevnemu redu dodal
dodatni dve točki:
•
•

Priprava strateške konference TP Manufurure v Septembru
Prijava na na JR za podporo razvoja tehnoloških platform v letu 2006

Člani so sprejeli spremenjen dnevni red:
1. predstavitev novega SRA-ja,
2. predstavitev ukrepov 7. OKVIRNEGA PROGRAMA,
3. predstavitev nacionalnih iniciativ v okviru EU platforme,
4. pogovor na temo skupnega razvojnega programa na temo Manufuture 2007 – 2013,
5. Priprava strateške konference TP Manufurure v Septembru,
6. Prijava na JR za podporo razvoja tehnoloških platform v letu 2006,
7. Razno (priprava na zbor udeležencev, ki bo predvidoma v četrtek, 29.6.2006 v Razvojno,
inovacijskem in tehnološkem središču Savinjske regije, Celje).

AD 1

Dr. Blaž Nardin je člane obvestil o novi verziji »Strategic Research Agenda (SRA)«, z datumom
april 2006 (stara verzija ima datum december 2005). Nova verzija ne vsebuje bistvenih
sprememb, spremembe so v dokumentu obarvane. Dokument v elektronski obliki je možno
naročiti pri kontaktni osebi Tanji Ferleš, tanja.ferles@tecos.si.
Dr. Blaž Nardin je člane obvestil tudi o novem logotipu Manufuture (nacionalnem in evropskem).
Logotipa sta dosegljiva na spletni strani: http://www.manufuture.si/.
SKLEP: vsem članom koordinacijskega odbora se pošlje elektronska verzija dokumenta SRA.

AD 2

Dr. Blaž Nardin je predstavil možnosti sodelovanja na razpisih EU:
7. Okvirni programi
• COOPERATION
Tematsko področje 4: 4.832 mio EUR
• IDEAS
European Research Council: 11.862 mio EUR
• PEOPLE
Mobilnost kadrov: 7.129 mio EUR
• CAPACITIES
Različni programi: 7.486 mio EUR
Več informacij o programih se nahaja na spletni strani www.cordis.lu , ali na slovenski spletni
strani www.rtd.si
Prvi razpis bo objavljen 1.1.2007
Projekti 7 OP morajo vsebovati evropsko dimenzijo; so konzorcijskega tipa
Dr. Blaž Nardin: v okviru 7 OP smo še vedno skriti pod 4. prioiteto: »Nanosciences,
nanotechnologies, materials and new production technologies«.
(http://cordis.europa.eu/fp7/themes.htm)
SKLEP: poda se predlog, da bi se v okviru Manufuture.si za člane TP Manufuture.si vzpostavil
sistem obveščanja o razpisih na nacionalni in evropski ravni s povzetki razpisov in usmeritvami.

AD 3

Dr. Blaž Nardin se je 24. maja 2006 v Bruslju udeležil sestanka nacionalnih predstavnikov.
Pripravljen je seznam sektorjev, kjer obstaja nacionalni interes sodelovanja:
•

ORODJA ZA PLASTIKO IN PLOČEVINO (Mould and Die)

•

ČEVLJARSTVO (Foot Wear)

•

ORODJA ZA OBDELAVO (Machine Tool)

•

ŽIVILSKA INDUSTRIJA (Food Industry)

•

AVTOMATIZACIJA PROCESOV (Self Programming automation)

•

MONTAŽA (Assembly)

•

HITRA IZDELAVA (Rapid Manufacturing)

Instrumenti preko katerih bi se lahko te teme financirale (ne iz 7 OP):
ERANET, Regions of knowledge, COTEC, etc.
Pri diskusiji se je pojavilo vprašanje: »Ali imamo kakšno temo, ki bi jo lahko predlagali?«
G. Dolinšek je pripravljen prevzeti vlogo kontaktne osebe za rapid manufacturing.

SKLEP:
POZIV VSEM ČLANOM TP MANUFUTURE.SI: na osnovi tega zapisnika, kjer so zapisani sektorji, se
posamezne iniciative članov TP Manufuture.si (primer: ORODJARSTVO - TECOS) posredujejo
koordinatorju slovenske TP Manufuture.si : TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije,
kontaktna oseba: Tanja Ferleš, tanja.ferles@tecos.si, tel.: 03 49 00 920, fax: 03 426 46 11.
ROK: najkasneje do 5. septembra 2006.

AD 4
Strukturni skladi: so ena izmed možnosti za financiranje tega programa
 Strukturni skladi EU na nacionalni ravni
– Pripraviti je potrebno:
 Raziskovalni program s prioritetnimi področji
OCENA OBSEGA IN STRUKTURE VLAGANJ:
(obdobje 2007 – 2013)
- 14,9 mrd SIT, od tega:
- 6 mrd SIT zasebna vlaganja
- 5,9 mrd SIT sovlaganja države
- 3 mrd SIT mednarodni viri
SKLEP:
POZIV VSEM ČLANOM TP MANUFUTURE.SI: razmisliti je potrebno katere vsebine bi predlagali pri
pripravi skupnega razvojnega programa na temo Manufuture 2007 – 2013.
Predloge zbira koordinator slovenske TP Manufuture.si : TECOS Razvojni center orodjarstva
Slovenije, kontaktna oseba: Tanja Ferleš, tanja.ferles@tecos.si, tel.: 03 49 00 920, fax.: 03 426
46 11.
ROK: najkasneje do 5. septembra 2006.

AD 5

Priprava strateške konference TP Manufurure v Septembru v okviru Javnega razpisa za podporo
razvoja tehnoloških platform v letu 2006.
Mednarodna konferenca:
- bo široko zastavljena,
- potrebno bo dobiti eminentne predstavnike (MVZT, MG, EU),
- povabilo se bo predstavnike DG Research odgovorne za Manufuture (A. Gentili, C. Tokamanis),
- konferenca bo poldnevna in sicer od 10.00 do 14.00 ure,
- teme:
• kratka predstavitev TP Manufuture (dr. Blaž Nardin),
• gosti bi predstavili pomembnost TP z nacionalnega vidika,
• evropski predstavniki bi govorili na temo: Manufuture v luči 7 OP,
• predstavniki nekaterih podjetij bi predstavili njihov pogled na iniciative (predlog za
govornika: g. Martin Kopač, Alpina d.d.)
- organizacija dogodka bo v pristojnosti TECOSa Razvojnega centra orodjarstva Slovenije.
SKLEP:
26. septembra 2006 bo organizirana mednarodna strateška konferenca TP Manufurure.
Konferenca bo v prostorih GZS; DVORANA A. Pri organizaciji bodo pomagali vsi člani
koordinacijskega odbora s ciljem pridobivanja govornikov in občinstva. Glavno sporočilo
konference bo v smislu: »Kaj bo novega na 7 OP?«

AD 6

Prijava na Javni razpis za podporo razvoja tehnoloških platform v letu 2006, ki ga je 23.6.2006
objavilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
SKLEP: prijavitelj na razpis bo TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije.

AD 7

- Prof. Sluga: od 7. do 9. junija 2006 je bil organiziran seminar: 39th CIRP International
Seminar on Manufacturing Systems z naslovom: THE MORPHOLOGY OF INNOVATIVE
MANUFACTURING SYSTEMS. Članek prof. Jovane se nahaja na CD-ju, ki ga lahko člani naročijo:
Tanja.ferles@tecos.si.

- Članom je bila razdeljena delovna verzija dokumenta: Presek programskih področij tehnologij
(izdelovalnih tehnologij) , ki sta ga pripravila dr. Blaž Nardin in mag. Boštjan Šmuc.
SKLEP: zbor udeležencev se s predlaganega datuma 29.6.2006 prestavi na datum mednarodne
strateške konference; 26.9.2006.

Zapisala:
Tanja Ferleš

