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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport jeseni pripravlja niz dogodkov, ki
bodo povezani s predstavitvijo, delom,
uspehi in promocijo slovenske znanosti in
njenih raziskovalcev.
Z

množico

različnih

dogodkov,

poimenovanih MESEC ZNANOSTI ,
ki bodo združevali niz vsebin in
poudarkov,
poskušamo
spodbuditi
razmišljanje o pomenu znanosti in
raziskav v družbi in hkrati pritegniti k
udejstvovanju različne deležnike. Osrednji
dogodek predstavlja podelitev Zoisove
nagrade
in
priznanja,
priznanja
ambasador znanosti Republike Slovenije
in Puhova priznanja, nagrad za izjemne
dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti.
Natanko tri leta po uradnem začetku in
predstavitvi Obzorja 2020 v Sloveniji,
bomo prikazali rezultate uspešnosti
slovenskih prijaviteljev v Okvirnem
programu EU za raziskave in inovacije za
obdobje 2014-2020, razpravljali o možnih
izboljšavah
programa,
ocenjevalnih
postopkih, vplivu posameznih držav ter
primerih dobrih praks.
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Z namenom krepitve sodelovanja na
raziskovalnem in tehnološkem področju
bo
organiziran
slovensko-italijanski
raziskovalni dan. V okviru dogodka bodo
raziskovalne institucije in posamezni
raziskovalci imeli možnosti predstaviti
svoje delo ter okrepiti in razširiti že
uspešno bilateralno sodelovanje.
Skladno s sprejeto Nacionalno strategijo
odprtega dostopa do znanstvenih objav in
raziskovalnih podatkov v Sloveniji 20152020 ter ob pripravi z njo povezanega
akcijskega načrta, se nadaljujejo dogodki,
povezani z implementacijo strategije in
razprava o postulatih odprte znanosti.
Zaradi želje po izboljšanju uspešnosti
slovenskih raziskovalcev v okviru razpisov
ERC (European Research Council)
pripravljamo regionalno ERC konferenco,
katere namen bo podrobneje seznaniti
raziskovalce z inštrumenti ERC in jih
predvsem spodbuditi k uspešnejšemu
pridobivanju sredstev iz enega najbolj
prestižnih raziskovalnih programov na
svetu.

Raziskovalni dan Slovenija-Italija: 15. november 2016
Opis: Namen dogodka je predstaviti strateški raziskovalni okvir obeh držav, na osnovi že
vzpostavljenih raziskovalnih in kulturnih povezav pa še izboljšati pogoje za nadaljnje
sodelovanje in povezave v okviru regije. S ciljem predstavitve razpoložljivih (človeških in
materialnih) kapacitet obeh držav bo eden cilje krepitev povezav in oblikovanje ter nastanek
novih skupnih projektov za reševanje znanstvenih, tehnoloških in družbenih izzivov.
Kontakt: mag. Urban Krajcar, urban.krajcar@gov.si
Udeležba: raziskovalke in raziskovalci iz Slovenije in Italije

ODPRT DOGODEK

Konferenca OpenAIRE2020: 17. november 2016
Opis: Ministrstvo bo v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani kot partnerico projekta
OpenAIRE2020 organiziralo predstavitve evropskih strokovnjakov o prehodu v sistem odprte
znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru (politike, Evropski oblak odprte znanosti,
storitve OpenAIRE za raziskovalce in koordinatorje projektov). Slovenija se mednarodnim
prizadevanjem pridružuje z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in
raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2017. Dogodek bo zaključila okrogla miza o odprti
znanosti v Sloveniji.
Kontakt: Petra Tramte, petra.tramte@gov.si
Udeležba: raziskovalke in raziskovalci iz Slovenije

ODPRT DOGODEK

Podelitev Zoisovih nagrad: 21. november 2016
Opis: Svečana podelitev najvišjih državnih priznanj in nagrad za najbolj odlične dosežke
slovenskih znanstvenikov v zadnjih letih. Zoisova nagrada za življenjsko delo se podeli
raziskovalcem, ki so se s svojim delom izjemno uveljavili na področju znanstveno-raziskovalne
in razvojne dejavnosti, Zoisova nagrada pa za vrhunske dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti v zadnjih sedmih letih. Zoisovo priznanje prejmejo
raziskovalci za pomembne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne
dejavnosti. Za pomembne dosežke na področju raziskovalne dejavnosti zamejskih Slovencev
in Slovencev, ki delujejo ali so delovali v tujini, predsednik Vlade RS podeljuje priznanje
ambasador znanosti Republike Slovenije, za pomembne dosežke na področju razvojne
dejavnosti pa Puhovo priznanje za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov
pri uvajanju novosti v gospodarsko prakso.
Kontakt: mag. Marta Šabec, marta.sabec@gov.si

DOGODEK ZA VABLJENE

Konferenca Obzorje 2020 »Kje smo? Kako naprej?«: 29. november 2016
Opis: Cilj konference je ocena uspešnosti slovenskih prijaviteljev v prvih treh letih delovanja
Obzorja 2020, temeljita razprava o možnostih izboljšav tega in prihodnjih programov ter
kritična osvetlitev postopkov eksternega ocenjevanja. Prav tako se bomo dotaknili vloge in
pristojnosti držav članic ter spregovorili o primerih dobrih in slabih praks. V razpravi bomo
ocenili tudi učinkovitost različnih instrumentov Obzorja 2020 v razmerju do ključnih ciljev ERA
(Evropskega raziskovalnega prostora) in Strategije EU 2020.
Kontakt: mag. Peter Volasko, peter.volasko@gov.si
Udeležba: Slovenske raziskovalke in raziskovalci, vsi deležniki sodelovanja v Obzorju 2020
ODPRT DOGODEK

Regionalna ERC konferenca: 2. december 2016
Opis: Namen regionalne konference je obravnava relativno manjše uspešnosti pri
pridobivanju ERC projektov v Sloveniji in širši regiji. Analize kažejo, da je lokalna,
institucionalna podpora ERC prijaviteljem pomembna za doseganje končnega uspeha. Zato bo
dogodek zbral predstavnike nacionalnih institucij, ki lahko pripomorejo k uspešnosti prijav na
ERC razpise, in potencialne ERC prijavitelje, kot tudi predstavnike Znanstvenega sveta ERC in
izvršilne agencije ERC, da bodo skupaj razpravljali o najboljših možnih načinih podpore
odličnim znanstvenikom v svojih državah in jim pomagali k uspešni prijavi na ERC. Dogodek, ki
je namenjen širjenju sodelovanja je forum za dialog, izmenjavo izkušenj, mreženje in učenje o
dobrih praksah med različnimi udeleženci.
Kontakt: dr. Andreja Umek-Venturini, andreja.umek-venturini@gov.si
ODPRT DOGODEK

Simpozij slovenskega znanja: 22. december 2016

(TBC)

Opis: Dogodek je namenjen predstavitvi raziskovalnega dela slovenskih raziskovalk in
raziskovalcev, ki svojo raziskovalno dejavnost opravljajo na izobraževalno-raziskovalnih
ustanovah v tujini. Glede na razdelitev po različnih znanstvenih vedah bodo predstavljeni
najpomembnejši raziskovalni dosežki slovenskih raziskovalk in raziskovalcev, ki delujejo v
tujini, prav tako pa bo dogodek namenjen mreženju s slovenskimi raziskovalkami in
raziskovalci, ki delujejo v Sloveniji. Dogodek bo izveden skupaj z društvom VTIS (Društvo v
tujini izobraženih Slovencev).
Kontakt: Luka Živić, luka.zivic@gov.si

ODPRT DOGODEK

Poleg dogodkov odprtih za javnost se bo v obdobju oktober-november v Sloveniji odvili še
drugi projektni dogodki, ki so namenjeni raziskovalcem in organizacijam, vključenim v
različne znanstvene in raziskovalne projekte.

ERA-NETs for Inclusiveness and Innovation: 6. -7. oktober 2016
Opis: Letni dogodek v okviru CSA projekta PLATFORM, ki združuje javno-javno partnerstva
(ERA-NET, JPI) in druge relevantne pobude na področju bioekonomije. Na dogodku bodo
povabljeni udeleženci razpravljali o sodelovanju ne le manj aktivnih in uspešnih držav, ampak
tudi manj aktivnih partnerjev iz zasebnega sektorja v ERA-NET projektih in drugih javno-javnih
partnerstvih ter o vlogi, ki jo takšna partnerstva imajo pri oblikovanju vključujočega
Evropskega raziskovalnega prostora, ki spodbuja inovativnost.
Kontakt: mag. Kim Turk, kim.turk@gov.si
DOGODEK ZA ČLANE PROJEKTA

Generalna skupščina CERIC-ERIC na MIZŠ: 20. oktober 2016
Opis: Redni sestanek Generalne skupščine Srednjeevropskega konzorcija raziskovalne
infrastrukture (ang. Central European Research Infrastrucutre Consortium – CERIC-ERIC), ki je
namenjen državam članicam projekta. CERIC-ERIC je bil vzpostavljen 24. junija 2014 in je
osnovan kot povezava obstoječih regionalnih zmogljivosti z namenom omogočanja bolj
celovite raziskovalno-infrastrukturne storitve na področju znanosti o snovi.
Kontakt: Karolina Schlegel, karolina.schlegel@gov.si
DOGODEK ZA ČLANE PROJEKTA

Zaključni simpozij EqUIP: 25. -26. oktober 2016
Opis: Zaključni simpozij v okviru projekta EqUIP (EU-India Platform for the Social Science and
Humanities) bo povezal EqUIP partnerje, policy odločevalce in akademske predstavnike iz EU
in Indije. Simpozij bo namenjen razpravi o rezultatih posameznih akademskih simpozijev, ki so
bili organizirani v letu 2015 in 2016 (A. Sustainable prosperity, well-being and innovation, B. Inequalities,
growth and place/space, C. Social transformations, cultural expressions, cross-cultural connections and dialogue,
D. Power structures, conflict resolution and social justice, E. Digital archives and databases as a source of mutual
knowledge).

Poleg tega pa bo dogodek tudi priložnost za oblikovanje scenarijev za financiranje skupnih
mednarodnih aktivnosti in projektov na področju družboslovja in humanistike med partnerji
iz EU in Indijo.
Kontakt: dr. Davor Kozmus, davor.kozmus@gov.si
DOGODEK ZA ČLANE PROJEKTA

MLE (Mutual Learning Exercise): 14. -15. december 2016
Opis: V okviru ukrepa Obzorja 2020 imenovanega Policy Support Facility (PSF) se izvajajo
delavnice Mutual Learning Exercise (MLE). Ena izmed MLE se izvaja na temo usklajevanja in
povezovanja raziskovalnih programov, kjer so države članice identificirale tri področja, kjer jim
primanjkuje znanja pri izvajanju skupnega programiranja. Ta so: - nacionalni predpogoji za
udeležbo v Skupnih programskih pobudah (JPIs), - nacionalne upravljavske strukture in –
komunikacijski kanali in vidljivost JPIjev. V okviru MLE bo potekal t. i. »country visit« Slovenije
na temo nacionalnih struktur upravljanja raziskovalnih programov, kjer bomo preko modela
medsebojnega učenja poskušali odgovoriti in postaviti temelje za medresorsko sodelovanje v
JPIjih, vključevanje družbe, industrije in višje politične ravni ter o zagotavljanju sredstev za
JPIje.
Kontakt: Petra Žagar, petra.zagar@gov.si
DOGODEK ZA UDELEŽENCE MLE

Poleg drugih projektnih dogodkov v organizaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport, bo potekal tudi naslednji dogodek:

Transport and Research in the Danube Region – Research as a basis for the
competitive region: 9. november 2016 (Novo mesto)
Opis: Slovenija se z rednimi letnimi srečanji uveljavlja v regiji kot povezovalka raziskovalcev na
področju prometa. Je koordinatorka področja kopenskega ter letalskega prometa v okviru
EUSDR (Strategija EU za območje podonavske regije). Letos bo konferenca 9.11.2016 v Novem
mestu. Pri organizaciji sodelujeta Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru in ETNA
(European Transport Network Alliance). Predstavljene bodo informacije o razpisih,
omogočena pa bo tudi predstavitev raziskovalnih organizacij.
Kontakt: dr. Fedor Černe, fedor.cerne@gov.si
Udeležba: približno 100 udeležencev s področij raziskovanja, gospodarstva in regionalnega
razvoja z območja Podonavske regije
ODPRT DOGODEK

