
 

 

 

 

 

  

 

 
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, Slovenija 

Tel.: +386 (0) 590 89 500, Fax: +386 (0) 590 89 531, E-mail: info@tia.si, Internet: www.tia.si 

DŠ: 61633828, MŠ: 2019850, TRR: SI56 0110 0600 0010 596 

 
VABILO NA POSVET 

 

TEMATSKEGA PODROČJA  NAPREDNI MATERIALI IN NANOTEHNOLOGIJE 
 

V OKVIRU OBLIKOVANJA PREDLOGA NOVEGA OKVIRNEGA PROGRAMA EU ZA RAZISKAVE IN 
INOVACIJE »OBZORJE 2020« 

 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je odprlo razpravo o novem okvirnem programu 

EU »Obzorje 2020«. Predlog programa prvič združuje vse programe financiranja za raziskave in 

inovacije. Osredotoča se na tri prednostne cilje: odlična znanost, vodilni položaj industrije in reševanje 
družbenih izzivov.  

 
TIA, v sodelovanju z resornimi ministrstvi, organizira tematske posvete o izhodiščih, usmeritvah in 

predlogih za drugi prednostni cilj, to je zagotavljanje vodilne vloge industrije. Razprave so 

organizirane po predlaganih prednostnih področjih vlaganj  v »ključne omogočitvene tehnologije«. 
Tematsko področje naprednih materialov in nanotehnologij je eno od prioritetnih tem  omogočitvenih 

tehnologij v »Obzorju 2020«.  

 
Posvet bo  20. 3. 2012 ob 14. uri v prostorih Tehnološkega parka Ljubljana 

 
Gostitelj prvega  posveta  je  CO PoliMaT kot  eden izmed ustanovljenih centrov odličnosti, ki povezuje 

kapacitete vodilnih slovenskih raziskovalnih skupin, tako iz javne raziskovalno razvojne sfere, kot tudi 
iz razvojno uspešnih malih, srednjih in velikih podjetij na področju polimernih materialov in tehnologij. 

 

Posvet bo predvidoma potekal dve uri,  v naslednjem zaporedju: 
1. Uvodni pozdrav 

2. Predstavitev izhodišč in usmeritev programa »Obzorje 2020« na tematskem področju napredni 
materiali in nanotehnologije 

3. Razprava in oblikovanje predlogov za izhodišče Slovenije na obravnavanem tematskem 

področju z upoštevanjem kompetenc odlične znanosti in vizije gospodarstva 
4. Zaključki in dogovor o nadaljnjih aktivnostih. 

TIA načrtuje nadaljnje posvete o prednostnih tehnoloških področjih, na katerih bi skupno definirali in 
oblikovali usmeritve ter predloge za ukrepe razvojne politike tako v okviru programov Evropske 

skupnosti kot tudi za realizacijo nacionalnih razvojnih strategij. Prvi termini posvetov iz posameznih 

tematskih področij so objavljeni na spletni strani TIA. 
 

Na posvet vabimo strokovnjake iz podjetij in raziskovalnih organizacij, ki se povezujete v tehnološke 
mreže, različne razvojne centre in razvojne konzorcije na obravnavanem področju, bodisi kot 

raziskovalci, razvojna podjetja ali uporabniki.  
 

Prosimo vas, da svojo prisotnost potrdite do ponedeljka, 19. 3. 2012 na elektronski naslov: 

materiali.tehnologije@tia.si  
 

Vljudno vabljeni! 
 

mag. Mateja Mešl 

direktorica 
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