
 

 

Nacionalni dogodek – zagon novega programa Obzorje Evropa 

Spletna konferenca, 7. in 8. december 2020 

»Raziščimo Obzorje Evropa« 

 

Prvi dan, 7. december 2020 

      Otvoritev dogodka in uvodni nagovori 

 

 

10.00 - 10.25 Nagovor Evropske komisarke za Inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in 
mlade, 

ga. Mariya Gabriel 

Nagovor vodje Predstavništva Evropske komisije v Republiki Sloveniji, 

g. Zoran Stančič

Nagovor Ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

g. Zdravko Počivalšek

Nagovor Ministrice za izobraževanje, znanost in šport, 

ga. Simona Kustec 

10.25 – 10.30 Odmor in predstavitev videa Mesec znanosti



 

 

Javno-politični panel na visoki ravni 

“Kako lahko Obzorje Evropa in nova ERA učinkovito odgovorita na ključne globalne izzive” 

  10.30 – 12.00 

 

Moderator g Tomaž Boh, generalni direktor, Direktorat za znanost, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport  

g. Jean-Eric Paquet, generalni direktor, Generalni direktorat za raziskave in
inovacije, Evropska komisija

ga. Jana Kolar, izvršna direktorica, CERIC-ERIC

g. Jure Gašparič, državni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport

g. Jernej Salecl, generalni direktor, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo

ga. Andreja Gomboc, predsednica, Svet za znanost in tehnologijo Republike 
Slovenije  

g. Janez Potočnik, sopredsedujoči Mednarodnega panela za vire Združenih 
narodov 



 

 

 

 

 

Predstavitev horizontalnih elementov Obzorja Evropa 

   12.10 – 13.40  

 

 

 

12.00 – 12.10 Odmor in predstavitev videa Mesec znanosti

Moderator g. Peter Volasko, nacionalni koordinator programa Obzorje Evropa, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Projekti v podporo novi 
ERA in sinergije med 
programi

ga. Anna Panagopoulou, Generalni direktorat za raziskave in inovacije, 
Evropska komisija 

Širitev sodelovanja in 
razširjanje odličnosti 

ga. Magda de Carli, Generalni direktorat za raziskave in inovacije, Evropska 
komisija 

Nacionalna podpora -
kontaktne osebe

ga. Tanja Vertelj  in ga. Uršula Konečnik,  Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport 

Vprašanja in razprava 
(Q&A)



 

 

Drugi dan, 8. december 2020 

 

Predstavitev aktivnosti 1. stebra 

   9.00 - 10.30 

  

Moderatorka ga. Andreja Umek Venturini, Sektor za znanost, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport 

Evropski raziskovalni svet 
(ERC)

g. Jean-Pierre Bourguignon, predsednik, Evropski raziskovalni svet (ERC) 

Akcije Marie Skłodowska-
Curie (MSCA)

ga. Claire Morel, vodja oddelka, DG EAC 

Raziskovalne 
infrastrukture

g. Johannes Klumpers, vodja oddelka, DG RTD  

Nacionalna podpora -
kontaktne osebe

g. Stojan Sorčan, Sektor za znanost, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport 

Vprašanja in razprava 
(Q&A)



 

 

 

 

 

 

Predstavitev aktivnosti 2. stebra 

  10.40 - 12.10 

 

 

10.30 – 10.40 Odmor in predstavitev videa Mesec znanosti

Moderatorka ga. Petra Žagar, Sektor za znanost, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport 

Partnerstva g. Marnix Surgeon, Generalni direktorat za raziskave in inovacije, Evropska 
komisija  

Misije g. Neville Reeve, Generalni direktorat za raziskave in inovacije, Evropska 
komisija (TBC) 

Nacionalna podpora -
kontaktne osebe

ga. Petra Žagar, Sektor za znanost, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport 

Vprašanja in razprava 
(Q&A)



 

 

 

 

 

 

Predstavitev aktivnosti 3. stebra 

   12.20- 13.40 

 

12.10 – 12.20 Odmor in predstavitev videa Mesec znanosti

Moderatorka ga. Natalija Medica, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Evropski inovacijski svet 
(EIC)

g. Jean-David Malo, Direktor, Evropski svet za inovacije (EIC) 

Evropski inštitut za 
inovacije in tehnologijo 
(EIT)

ga. Antoaneta Angelova-Krasteva, Direktorica, DG EAC 

Nacionalna podpora -
kontaktne osebe

g. Igor Milek, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) 

Vprašanja in razprava 

(Q&A)


