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Večer - Kvadrati

Ponedeljek

Država: Slovenija
Doseg: 46.000
Stran: 30

1/1

Površina: 387 cm2

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ŽE ČETRTO STIČIŠČE ZNANOSTI

IN GOSPODARSTVA
Na letošnjem MOS bodo predstavljene vrhunske tehnologije mehatronike,

avtomatike, robotike, profesionalne elektronike, energetike, IT, bionike,
nanotehnologije in celo vesoljske tehnologije.
V Stičišču znanosti in gospodarstva, ki

sodelovanje med znanstveno

je projekt ministrstva za izobraževanje,

gospodarsko

znanost

in šport,

in

in Informatiko

sfero.

se bodo na 52,

Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti,

V

ki bo v Celju od 10.

predstavljeni primeri

do

15. septembra,

hali L

celjskega sejmišča bodo
dobre

prakse

Poudarek bo

gospodarstvom,

na predstavitvi

institucijami in podjetji

oziroma

projekta Janez Škrlec, dolgoletni

visokotehnoloških

Sveta za

inovacij, novodobnih

znanost

in

in

bio- in
predvsem na področje mikro-,
nanotehnologij ter vesoljskih tehnologij.

znanstvena

dognanja bodo

predstavili:

Institut Jožef Stefan,

Stičišče

bo tako predstavljalo priložnost

za promocijo slovenske znanosti,
predvsem

pa priložnost

za intenzivnejše

ustanovitelj Odbora

za

član

Center

in inovacij na IJS
Centri odličnosti

in

na MOS

številna visokotehnološka
d.

o. o.,

d. d., Ekosen, d. o, o.,

RLS,

podjetja: Skylabs,

d. o. o.,

znanost

in tehnologijo pri OZS. Svoje delo

IJS), SIS EGIZ,

višja

in številne druge razvojno-raziskovalne
se bodo tudi

tehnologijo RS

poklicih in sodobnih izobraževalnih
programih. Letošnje stičišče bo usmerjeno

na Ptuju,

bioniko

šola za

in izobraževalne institucije. Predstavila

napoveduje vodja

tehnologij, novih tehnoloških procesov,

in

strokovna

(CTT

sodelovanja med razvojno-raziskovalnimi

novih

Fakulteta za

za prenos tehnologij

že četrtič skupno predstavile
raziskovalne institucije v Sloveniji.

poglavitne

- UM,

elektrotehniko UL, Visoka

Dobre rešitve,

Cosylabs,

o. o., Eurel,

d,

Logatca, Miel

Elektronika, d.

Team,

Nanotul, d. o.

d. o. o.,

d.

o. o.,

INEA, d. o.

o.,

PS,

d. o. o.,

o, o.,

o.,

d,

o. o., iz

Makro

INTRI,

TECES in mnogi

Kemijski

inštitut v Ljubljani, Univerza v
Mariboru, Univerza v Ljubljani, Fakulteta

drugi. Medijski partner
Kvadrati.

za elektrotehniko, računalništvo

(AJD)

bodo tudi Večerovi

