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Kaj je Regionalni center ADRIA?
•

lokalno vozlišče, ki deluje kot podaljšek
skupnosti znanja in inovacij EIT
RawMaterials in njenega vzhodnega
kolokacijskega centra s sedežem na
Poljskem

•

namenjen deležnikom s področja surovin iz
Slovenije, Hrvaške in držav Zahodnega
Balkana = Regional Innovation Scheme (RIS)
države

ADRIA regija

Namen Regionalnega centra ADRIA?
•

neposredno vključevanje lokalnega gospodarstva, izobraževalnih, raziskovalnih in vladnih
inštitucij in soustvarjanje trikotnika znanja

•

dostop do informacij o obstoječih projektih, ki jih financira Evropski inštitut za inovacije in
tehnologije (EIT) v okviru skupnosti znanja in inovacij EIT RawMaterials (surovine)

•

spodbuja mreženje, zbira projektne ideje ter nudi pomoč potencialnim novim partnerjem pri
sodelovanju s skupnostjo EIT RawMaterials in vključitvi vanjo

•

izboljšana prepoznavnost EIT skupnosti v ADRIA regiji

Aktivnosti v 2018
Najpomembnejši dogodki v 2018
Aktivnost

Datum

Zagreb matchmaking
delavnica (UNIZG-RGNF) 16. april 2018

Lokacija

Kratek opis

Zagreb, Hrvaška

Delavnica s predstavitvijo novih projektnih idej in oblikovanje
potencialnih projektnih partnerstev

Delavnica mreženje in oblikovanje povezav med proizvajalci odpadkov in
Industrijska simbioza
njihovimi končnimi uporabniki (metalurgija, rudarstvo, papirna industrija,
(ZAG)
8. maj 2018
Ljubljana, Slovenija komunalni odpadki,…)
5. Slovenski geološki
Posebna kongresna sekcija namenjena predstavitvi EIT RM aktivnosti, RC
kongres (GeoZS)
4. oktober 2018 Velenje, Slovenija Adria in KAVA projektov
Slovenija, Hrvaška Predstavitev RC ADRIA na nacionalnih dogodkih v Sloveniji in na
Hrvaškem
RC ADRIA promocijski
BIH – Tuzla (UNIZGdogodki in lokalno
RGNF), Črna Gora –
mreženje (vsi partnerji) Celo leto 2018 Podgorica (GeoZS) Širjenje mreže v izbranih državah (BiH, Črna Gora)

Ciljne skupine udeležencev:
raziskovalci, akademiki, študenti, strokovnjaki, industrija, interesna
združenja iz Slovenije, Hrvaške in regije ADRIA

PR aktivnosti v letu 2018
•
•
•

postavitev spletne strani
gostovanje na različnih dogodkih drugih organizatorjev
prisotnost v strokovnih in splošnih medijih

stalno informiranje ciljnih skupin
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