VIRTUALNA DELAVNICA
OBZORJE EVROPA

KAJ LAHKO SKUPNO RAZISKOVALNO SREDIŠČE NAREDI ZA VAS?

Vljudno vabljeni na virtualno delavnico, ki je namenjena predstavitvi možnosti, ki jih Skupno
raziskovalno središče (JRC) ponuja za raziskovalne organizacije in raziskovalce.
Skupno raziskovalno središče je znanstveno - raziskovalni in izobraževalni center Evropske
komisije, ki ima že več kot petdeset let izkušenj in izvaja neodvisne raziskave v podporo
oblikovanju EU in nacionalnih politik, še posebej v okviru ključnih izzivov današnje družbe, kot so
pravično in konkurenčno gospodarstvo, digitalna transformacija, zaščita državljanov EU,
trajnostni razvoj ter demografske spremembe.
Osrednji sedež Skupnega raziskovalnega središča je v Bruslju, vendar pa ima skupno raziskovalno
središče še pet raziskovalnih lokacij v drugih državah članicah, in sicer:


Geel v Belgiji, namenjen področjem zdravja, potrošnikov in referenčnih materialov;



Ispra v Italiji, namenjen področjem trajnostnih virov, vesolja, varnosti in migracij;



Karlsruhe v Nemčiji, namenjen področju jedrske varnosti in zaščite;



Petten na Nizozemskem, namenjen področjem energetike, prometa in podnebja; in



Sevilija v Španiji, namenjen področju rasti in inovacij.

Skupno raziskovalno središče upravlja tudi s šestimi centri znanja, prav tako sodeluje z več kot
tisoč organizacijami, katerih raziskovalci in raziskovalke imajo dostop do raziskovalne
infrastrukture ter raziskovalnih podatkov preko različnih sporazumov o sodelovanju.
Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.
Veselimo se vašega sodelovanja na delavnici.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

OSNOVNE INFORMACIJE
KDAJ

Petek, 14.1.2022
10.00 do 11.35

KJE

Virtualno preko zoom

KDO ORGANIZIRA

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

CILJNA SKUPINA

Vodstva raziskovalnih organizacij, projektne pisarne in
raziskovalci ter raziskovalke

PRIJAVA

Prijava na https://www.eventbrite.com/e/kaj-lahko-skupnoraziskovalno-sredisce-jrc-stori-za-nas-registration228847849077
Prijavite se do vključno 10.1.2022.
Praktične informacije ter povezava zoom bo posredovana le
prijavljenim udeležencem pred delavnico.

PROGRAM
Moderatorja

Tanja Vertelj in Tit Neubauer, Nacionalni kontaktni točki za JRC

10.00

Uvodni nagovor
Tomaž Boh, Generalni direktor Direktorata za znanost, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport

10.10

Predstavitev Skupnega raziskovalnega središča
Emanuela Bellan, Vodja Enote –A3- Enota za medinstitucionalne
odnose in ozaveščanje

10.20

Nova vloga Skupnega raziskovalnega središča
Michaela Batorova, Policy Analitik, JRC.A.2 – Delovni program
Vprašanja in odgovori

10.30

Odprt dostop do skupne raziskovalne infrastrukture
Fabio Taucer, Namestnik Vodje Enote, JRC.A.5 – Znanstveni razvoj
Vprašanja in odgovori

10.50

Virtualna kavica in odmor

11.00

Skupni doktorski partnerski programi
Jorge Banuls Ciscar, Projektni uradnik, JRC.A.5 – Znanstveni razvoj
Vprašanja in odgovori

11.20

Središče za napredne študije
Shane Sutherland, Programski manager, JRC.A.5 – Znanstveni razvoj
Vprašanja in odgovori

11.35

Zaključek delavnice

