
 

 

VABILO NA DOGODEK 
 

Predstavitev tehnoloških start–up podjetij in pogovor na temo inovativnih skupnosti 
 
Vabimo vas, da se nam v petek, 24. novembra 2017, ob 10.00 uri na Kemijskem inštitutu 
pridružite na predstavitvi tehnoloških start–up podjetij in pogovoru na temo inovativnih 
skupnosti, ki jih podpira Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (European Institute of 
Innovation and Technology, EIT). Inovativne skupnosti realizirajo ključni cilj EIT, ki je 
spodbujanje inovacij, rast kreativnosti in delovnih mest v Evropi ter podpora bodočim 
podjetnikom in podjetjem. Climate-KIC je ena izmed teh inovativnih skupnosti, organizirano kot 
združenje, ki spodbuja inovacije na področju podnebnih sprememb, prilagajanja nanje in njihove 
blažitve. Je največje evropsko javno-zasebno partnerstvo, sestavljeno iz mednarodne mreže 
podjetij, akademskih ustanov in javnih organizacij. Je telo Evropske unije, zadolženo za 
zagotavljanje evropske trajnostne rasti. V Sloveniji delo Climate-KIC koordinirata Center 
odličnosti nizkoogljičnih tehnologij, CONOT in Kemijski inštitut. 

 
Program: 

10.00 pozdrav gostitelja, prof. dr. Gregor Anderluh, Kemijski inštitut 
 

10.05 – 10.30 predstavitve podjetij in / ali podjetniških idej 
- izr. prof. dr. Marta Klajnšek Gunde, Mycol - spin off podjetje Kemijskega inštituta, ki je 

sodelovalo v ClimateLaunchpad tekmovanju inovativnih zelenih poslovnih idej 
- Gregor Zupin, Microbium - podjetje, ki je sodelovalo v Climate-KIC RIS accelerator 

- prof. dr. Nataša Novak Tušar, Kemijski inštitut ter Univerza v Novi Gorici - vgradni fotokatalitski 
filter za čiščenje zraka,  predstavitev podjetniške ideje raziskovalcev Kemijskega inštituta, 
Univerze v Novi Gorici in Cinkarne Celje kot kandidata za vstop v program Climate-KIC 

 
10.30 – 11.30 okrogla miza s panelisti: 

- prof. dr. Miran Gaberšček, direktor CO NOT in Odsek za kemijo materialov na Kemijskem 
inštitutu 

- Petra Žagar iz Direktorata za znanost Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
- prof. dr. Marko Jaklič, Ekonomska Fakulteta UL 

- mag. Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije 
- David Kodarin, Kakis, podjetje, ki je sodelovalo v Climate-KIC RIS accelerator 

- Julia Panny, EIT 
 

Dogodek bo v celoti potekal v angleškem jeziku. Po okrogli mizi bo sledilo neformalno druženje 
in pogostitev. Predviden zaključek dogodka je ob 12.00 uri.   
 
Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite tukaj  (več informacij na: nina.bitenc@ki.si, tel: 
01/476-03-17).  

 
Prof. dr. Gregor Anderluh, 

direktor Kemijskega inštituta 

 

https://goo.gl/forms/oucFNNgZgqA6e8yh1

