
 

 

                   

 

 
 

INFORMATIVNI DAN ZA DIGITALNO PODROČJE GROZDA 4 
TER PROGRAMOV FINANCIRANJA IN IZOBRAŽEVANJA 

SKUPNOSTI EIT DIGITAL V PROGRAMU OBZORJA EVROPA 

 

na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport  

~ velika sejna soba, pritličje, Masarykova 16, Ljubljana ~ 

16. november 2022 

 

PROGRAM 

              Dogodek moderira: Nataša Briški 

 

09:40   Prihod in registracija udeležencev 

 

10:00  Uvodni nagovor dr. Tomaž Boh 

direktor Direktorata za znanost (v slovenskem in angleškem jeziku) 

10:10 Predstavitev Delovnega programa 2023-2024 za digitalno področje 
Grozda 4 ter programov financiranja in izobraževanja skupnosti EIT 
Digital (v angleškem jeziku) 

 Pedro das Neves Moreira, vodja sektorja, DG CNECTDG CNECT  

 Tuan Trinh, EIT Digital direktor za vzhodno regijo 

11:10 Predstavitev evropskega partnerstva za umetno inteligenco, podatke 
in robotiko – Adra (v angleškem jeziku) 

 Emanuela Girardi, članica Upravnega odbora Adra 

 

11:25 Q&A – 20 min (v angleškem jeziku) 

 

11:45 ODMOR – 30 min 

 



 

 

                   

 

 

12:15 Predstavitev izkušenj uspešnih prijaviteljev v Obzorju Evropa 

 Projekta TANGO in ICOS kot primera dobre prakse na destinaciji za podatkovne 
in računalniške tehnologije v Grozdu 4, dr. Daniel Vladušič, vodja raziskav, Xlab 
d.o.o 

 Projekt euROBIN kot primer dobre prakse na destinaciji za digitalne in 
prihajajoče tehnologij za konkurenčnost ter uresničevanje zelenega dogovora 
v Grozdu 4, prof. dr. Aleš Ude, vodja Odseka za  avtomatiko, biokibernetiko in robotiko, 
IJS 

 Poletna šola EIT Digital: izkušnja bistrih umov za razvoj novih digitalnih rešitev 
in mreženje v globalni digitalni skupnosti, dr. Zorica Latinović, raziskovalec 
ekspert v razvoju bioloških učinkovin in Ognen Jakasanovski, raziskovalec ekspert 
farmacevtskega razvoja, Lek farmacevtska družba d.d. 

 Projekt FROOM care kot primer dobre prakse združitve zdravstva in 
digitalnega v sodoben pripomoček za fizioterapijo, Grega Nahtigal, ustanovitelj, 
DTs HUB d.o.o. 

13:40   Povzetek - moderatorka 

 Pogostitev in mreženje 

OBZORJE EVROPA 

 

Podrobnejše informacije pri nacionalnih kontaktnih točkah Obzorja Evropa: 

• digitalno področje Grozda 4: dr. Andreja Umek Venturini (Andreja.Umek-Venturini@gov.si)  
• področje EIT: mag. Sabina Žakelj Pediček (Sabina.Zakelj@spiritslovenia.si). 

mailto:Andreja.Umek-Venturini@gov.si

