
                        
 

 

 

Kreativne mednarodne sinergije, sodelovalno gospodarstvo in 
uporaba spletnih platform 

Konferenca za raziskovalce, mala podjetja in akterje sodelovalnega gospodarstva 
 

 

v imenu Centra za prenos tehnologij in inovacij vas vljudno vabimo, da se udeležite konference za mala 

in srednje velika podjetja, raziskovalce ter akterje sodelovalnega gospodarstva! 

 

Izobraževanje bo potekalo v petek, 15. junija 2018, od 09:00 do 12:45, v predavalnici Mednarodne 

podiplomske šole, na Institutu "Jožef Stefan" (Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana). 

 

Udeležba je brezplačna. 

 

Konferenca bo združila predstavnike raziskovalnih organizacij, malih in srednje velikih podjetij, 

kreativnih grozdov, in sodelovalnega gospodarstva. Udeleženci se boste lahko spoznali in poiskali 

možnosti za raziskovalna in poslovna partnerstva. 

 

Za več informacij v zvezi z dogodkom nas lahko vprašate preko elektronske pošte: tehnologije@ijs.si.  

  

https://www.ijs.si/ijsw
http://tehnologije.ijs.si/
http://tehnologije.ijs.si/
mailto:tehnologije@ijs.si


                        
 

 

 
Kreativne mednarodne sinergije, sodelovalno gospodarstvo in 

uporaba spletnih platform 
15.6.2018 | Institut »Jožef Stefan« (predavalnica Mednarodne podiplomske šole) |  

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana 

 

PROGRAM 
08:30 – 09:00 Registracija 

09:00 – 09:30 Informativni dan na temo sodelovalnega gospodarstva: projekt EU-GIVE 
Matej Mrak, CTT 

 pojem in primeri sodelovalnega gospodarstva v Sloveniji, predstavitev 
dejavnosti s strani deležnikov, iskanje možnosti za sodelovanje 

09:30 – 10:00 Design thinking: izboljšanje vaše industrije s kreativnimi pristopi: projekt Co-Create 
Gašper Juvančič, CTT 

 pojem design thinkinga, prednosti  kreativnega razmišljanja v sodelovalnem 
gospodarstvu, tradicionalni industriji, ter raziskovalno-podjetniških 
partnerstvih; primeri kreativnega pristopa, predstavitev dejavnosti s strani 
deležnikov, iskanje možnosti za sodelovanje 
 

10:00 – 10:20 Odmor za kavo 

10:20 – 11:00 Okrogla miza: predstavitev dejavnosti udeležencev – kompetence, infrastruktura in 
izkušnje na evropskih projektih: projekt SYNERGY 
moderator: Dr. Levin Pal, CTT 

 medsebojno prepoznavanje in iskanje sinergij za morebitno povezovanje pri 
bodočih prijavah na evropske projekte s tehničnih področij laserske 
proizvodnje in 3D tiskanja, mikro- in nanotehnologije, in t. i. industrije 4.0 
 

11:00– 11:45 Odmor za kosilo 

11:45 – 12:45 Design Thinking skozi spletno platformo SYNERGY: iskanje raziskovalnih in 
poslovnih partnerjev 
Dr. Levin Pal, CTT 

 demonstracija platforme SYNERGY, vpis udeležencev med t. i. inovacijske 
deležnike, povratna informacija o platformi 

 

https://www.ijs.si/ijsw
http://tehnologije.ijs.si/
http://tehnologije.ijs.si/wp-content/uploads/2018/04/EU-GIVE-project.pdf
https://co-create.interreg-med.eu/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SYNERGY.html

