www.divulgando.eu

POBUDNICI INICIATIVE

Sabina Passamonti (Trans2Care)
Univerza v Trstu - Università di Trieste
Dipartimento di Scienze della Vita
via L. Giorgieri 1, 34127 – Trieste (Italy)
T. +390405588747 / M. +393665898629
spassamonti@units.it

Paola Storici (Proteo)
Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A
S.S. 14 km 163,5 in Area Science Park
34149 Basovizza – Trieste (Italy)
T. +39040375885 / M. +393311921484
paola.storici@elettra.eu

www.trans2care.eu

ORGANIZATOR
IN ODGOVORNA USTANOVA
UNIVERZA V TRSTU
Vodilni Partner

fb.me/trans2care

ČEZMEJNO SODELOVANJE
SLOVENIJA-ITALIJA NA
PODROČJU BIOMEDICINSKIH
RAZISKAV

ALI SMO PRIPRAVLJENI NA HOrizON 2020?

Program čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo 2007-2013 je
obrodil 6 projektov, namenjenih biomedicinskim raziskavam. Tokrat se
bodo raziskovalci 44 projektnih partnerjev prvič srečali in medsebojno delili
tako svoje rezultate kot obete za prihodnost.

Da bi bolje vedeli “Kdo smo - Kaj počnemo Komu služimo - Ali nam lahko uspe (H2020)?”

twitter.com/trans2care

Progetti finanziati nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia
2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekti sofinancirani v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Ministero dell'Economia
e delle Finanze

konferenca

27. februar 2014
Univerza v Trstu - Università di Trieste,
Ulica Via A. Valerio 8, edificio H3,
Prvo nadstropje, predavalnica 1B

ČEZMEJNE BIOMEDICINSKE RAZISKAVE:
ALI BODO IZBOLJŠALE KAKOVOST
NAŠEGA ŽIVLJENJA?
Šest projektov s 44 različnimi sodelujočimi projektnimi partnerji.
8,48 milijonov evrov sredstev iz Programa za čezmejno sodelovanje
med Slovenijo in Italijo 2007-2013. Investicija znaša 6% celotnih
programskih sredstev (137,6 milijonov evrov) ali bolje 23%
razpoložljivih sredstev za Prednostno nalogo 2 - Konkurenčnost in
na znanju temelječa družba.

Kakšne rezultate je obrodila investicija?
Ali bodo nova znanstvena spoznanja pripeljala do tehnoloških
inovacij?
Bodo izboljšala kakovost našega življenja in zdravja?

NOVOSTI

PRIČAKOVANI REZULTATI

* Boljše medsebojno poznavanje.
* Neodvisno ocenjevanje po “Technology Readiness Levels”.
ocena stopnje inovacij čezmejnega biomedicinskega
* Skupna
raziskovanja med Slovenijo in Italijo, ki se jo izroči Organom za
upravljanje evropskega programa.

PROGRAM
Moderator: Lucia Gardossi (Univerza v Trstu-Università di Trieste)
Postavitev in razstava posterjev
10:00-10:15
Pozdrav predstavnikov univerze ter predstavnikov evropskega programa za
čezmejno sodelovanje Slovenija - Italija 2007-2013
10:15-12:30
Predstavitev projektov in posterjev

Trud ZA ČIM BOLJŠO IZMENJAVO ZNANJA Uno

12:30-13:30
Kosilo

POSTERJI: skupna tipska shema.

13:30-15:30
Ogled posterjev

>> Prenesi s spletne strani www.trans2care.eu

PREDSTAVITVE: Predstavitve govornikov bodo sledile tipski shemi
“pitch”(kako posredujemo sporočilo v nekaj minutah). Naprošamo
vseh, da omogočijo predstavitve mlajših kolegov.
>> Prenesi s spletne strani www.trans2care.eu

15:30-17:00
Tematske skupine in predstavitve posameznih govornikov
17:00-17:30
Zaključki

OCENJEVANJE “TEChNOLOGy READINESS LEVELS”(TRL): Skupina
specializiranih ocenjevalcev bo ocenila in ustrezno točkovala
tehnologije, ki so predstavljene na posterjih.

KAJ JE TRL OCENJEVANJE?
TRL predstavlja lestvico, ki opisuje stopnjo tehnološkega dozorevanja.
Lestvica je izredno uporabna pri ocenjevanju rezultatov projektov,
financiranih iz evropskih strukturnih skladov (kot npr. Program ItalijaSlovenija 2007-2013). Med drugim pa je tudi povsem novo orodje,
s katerim je mogoče oceniti učinek aktivnosti, ki so financiranje iz
sredstev novega programskega obdobja, Horizon 2020.

>> S KLIKOM SI OGLEJTE KRAJ, KJER BO ORGANIZIRAN DOGODEK
GPS KOORDINATE: 45.6597520, 13.7955073

>> VPIS

Udeleženci se lahko vpišejo preko povezave:

ITA-SLO-BIOMEDICAL.EVENTBRITE.COM

