
  

  

 

SPLETNA DELAVNICA 

OBZORJE EVROPA 

 

Krepitev znanstvene odličnosti z ukrepi Obzorje Evropa – ERA talenti 

in ERC projekti za spodbujanje sinergije raziskav 

 
ERA talenti in shema ERC za spodbujanje sinergij raziskav sta pomembni orodji za 

krepitev znanstvene odličnosti in izboljšanje povezav znotraj akademskega sektorja ter 

med akademskim in ne-akademskim sektorjem. 

 

ERA talenti spadajo v horizontalni steber: Širitev sodelovanja in krepitev evropskega 

raziskovalnega prostora, cilj sheme pa je povečati interoperabilnost karier in zaposljivost 

raziskovalnih in inovativnih talentov v različnih sektorjih, s težiščem v državah, ki 

zaostajajo na področju raziskovalne in inovacijske učinkovitosti ter uspešnosti. Glavni 

pričakovani učinki sheme so krepitev človeških virov, izpopolnjevanje in vseživljenjsko 

učenje v raziskavah in inovacijah, izboljšanje zmogljivosti ter krepitev sodelovanja med 

raziskovalnimi organizacijami ter drugimi organizacijami izven raziskovalne oziroma 

akademske sfere za razvoj trajnostne kariere kadrov. 

 

ERC projekti za sinergije raziskav spadajo v okvir prvega stebra: Odlična 

znanost/Evropski raziskovalni svet in so namenjeni podpori majhni skupini glavnih 

raziskovalcev pri skupnem reševanju ambicioznih raziskovalnih problemov, ki jih ni 

mogoče obravnavati s posamezno raziskovalno skupino. Projekti za sinergijo raziskav naj 

bi vodili k pomembnemu napredku obstoječega znanja, ki izhaja na primer iz 

navzkrižnega oplajanja znanstvenih področij, iz novih obetavnih smeri raziskovanja ali 

novih metod in tehnik, vključno z nekonvencionalnimi pristopi in raziskavami. 

 

Vabimo vas na spletno delavnico, s katero želimo širiti znanje in predstaviti možnosti ter 

možne sinergije obeh predstavljenih instrumentov za slovenske raziskovalne organizacije 

in za ne-akademsko sfero, predvsem za podjetja.  

 

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku. 

 

Veselimo se vaše udeležbe na delavnici. 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 



  

  

 

 

OSNOVNE INFORMACIJE 

KDAJ Torek, 7. 6.2022  

9:30 do 12:00 

KJE Preko spleta, platforma zoom  

ORGANIZATOR Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  

CILJNA SKUPINA Raziskovalne organizacije, projektne pisarne, raziskovalci 
in raziskovalke, inovatorji in inovatorke, drugo podporno 
R&I osebje, gospodarski subjekti, neodvisne raziskovalne 
infrastrukture, civilna družba 

REGISTRACIJA Registrirajte se tukaj:  

https://www.eventbrite.com/e/319359070577 

Vljudno naprošamo, da se registrirate do 30.5.2022 (do 

konca dneva).  

Dodatne tehnične informacije in spletno povezavo do dogodka 

boste prejeli na posredovani elektronski naslov pred 

delavnico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eventbrite.com/e/319359070577


  

  
PROGRAM 

Moderatorki Tanja Vertelj in Andreja Umek Venturini  

9:30  Uvodni nagovor  

Tomaž Boh, Generalni direktor 

Direktorat za znanost, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport  

9:40 

 

Nacionalni podporni ukrepi za Širitev sodelovanja in 

spodbujanje odličnosti  

Tanja Vertelj, nacionalna kontaktna točka, Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport  

9:55  ERA Talenti 

Stijn Delaure, uradnik, Evropska komisija  

10:30 Vprašanja in odgovori 

10:45 Odmor za kavico 

11:00 Nacionalni podporni ukrepi za Evropski raziskovalni svet 

Andreja Umek Venturini, nacionalna kontaktna točka, 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  

11:10 ERC projekti za sinergije raziskav  

Guiliano Scalzi, So-koordinator za ERC razpise za projekte za 

sinergijo raziskav, ERCEA 

11:50 Vprašanja in odgovori 

12:00 Zaključek delavnice  

  

 

 


