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P ROJ EK T NE AKTIVN OSTI
a pril- ju n ij 20 18:
Aprila 2018 smo izdali prvo projektno glasilo v slovenskem in nemškem
jeziku. V tem mesecu smo izdelali promocijski letak RETINA v slovenskem,
nemškem in angleškem jeziku.
Prav tako je bil v tem mesecu na Kemijskem inštitutu organiziran splošni
sestanek vseh partnerjev projekta RETINA, ki se ga je udeležilo 16 ljudi,
zaposlenih v eni izmed partnerskih institucij.
Konzorcij RETINA na splošnem sestanku na Kemijskem inštitutu v Ljubljani

Pregled aktivnosti konzorcija RETINA v okviru splošnega
sestanka na Kemijskem inštitutu v Ljubljani
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Projektni partnerji so se imeli priložnost podrobneje seznaniti z NMR
infrastrukturo, ki je vključena v raziskovalno mrežo RETINA. Prav tako je
bil v okviru sestanka organiziran ogled laboratorijev znotraj Kemijskega
inštituta.
Ogled Kemijskega inštituta v okviru splošnega sestanka v Ljubljani

Skrbeli smo za objave, povezane s projektom RETINA na projektni spletni
in Facebook strani. Maja 2018 je bil izdelan interni komunikacijski načrt
z vsemi priporočili, kako pravilno in usklajeno komunicirati z različnimi
deležniki, povezanimi s projektom.
V tem mesecu smo opravili telekonferenco s projektnimi partnerji RETINE,
kjer smo partnerji proučili aktivnosti podjetij, ki predstavljajo potencialne
uporabnike infrastrukture konzorcija RETINA. Preučevali smo primere
podjetij, ki so že stopili v stik s konzorcijem RETINA in opravili strokovno
presojo, s katerimi izmed podjetij bo, glede na vrsto zahtevanih raziskav,
možno nadaljnje sodelovanje.
V tej fazi je bilo izbranih pet podjetij iz Slovenije in Avstrije, ki jih bo
konzorcij RETINA podprl pri izvajanju raziskav preko Pilotnih akcij tipa
1. Izbrana so bila sledeča podjetja: 1) OR-EL d.o.o., ki je specializirano
za organsko elektroniko (SLO), 2) Ottronic Regeltechnik GesmbH,
ki je specializirano za razvoj in proizvodnjo električnih, elektronskih
in mehatronskih komponent ter popolnoma avtomatiziranih testnih
in inšpekcijskih sistemov (AT), 3) Richard Hiebler GmbH, podjetje za
predelavo polimerov, ki se osredotoča na brizganje plastičnih delov in
je specializirano tudi za multimaterialne komponente ter orodje (AT),
4) KIOTO Solar, ki je eden vodilnih dobaviteljev sistemov za solarne in
fotovoltaične sisteme v Evropi (AT), 5) Hirsch, podjetje, ki proizvaja usnjene
zapestnice (AT).
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DOSEŽ KI KONZORCIJA RETINA
I N P OSA M EZN IH PROJEKTNIH
PART NERJ EV
•

Prof. dr. Gvido Bratina (UNG) je prejel Preglovo nagrado za izjemne
dosežke
Kemijski inštitut, Ljubljana, Slovenija, 05. junij 2018

Prof. dr. Gvido Bratina, prorektor za raziskave in umetnost ter vodja
Laboratorija za fiziko organskih snovi Univerze v Novi Gorici (ki
deluje tudi v okviru konzorcija RETINA), sodi med letošnje nagrajence
Preglovih nagrad. Je eden najprodornejših raziskovalcev na področju
raziskav elektronskih, optičnih in strukturnih lastnosti tankih organskih
polprevodniških slojev in dvodimenzionalnih materialov. V zadnjih letih je
veliko pozornosti posvetil transportu električnega naboja po organskih
polprevodnikih in materialnih sistemih povezanih z grafenom.

Na fotografiji z leve: nagrajenci izr. prof. dr. Mojca Benčina, prof. dr. Gvido Bratina,
Vesna Štih in direktor Kemijskega inštituta prof. dr. Gregor Anderluh
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•

Objava prvega znanstvenega članka v okviru konzorcija RETINA
28. maj 2018

Projektna partnerja konzorcija RETINA, Univerza v Novi Gorici (UNG) in
Technische Universität Graz (TUG) sta objavila prvi znanstveni članek
“The Effect of Polymer Molecular Weight on the Performance of PTB7Th:O-IDTBR Non-Fullerene Organic Solar Cells” v priznani reviji Journal of
Materials Chemistry A.
Abstrakt znanstvenega članka je dostopen na sledeči povezavi:
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ta/
c8ta02467g#!divAbstract
•

SLONMR je prejel nagrado za najboljši poster na delavnici EMBO
Grosseto, Italija , 27. - 31. maj 2018

Anita Kotar z Nacionalnega centra za NMR spektroskopijo visoke
ločljivosti, SLONMR je bila na delavnici EMBO z naslovom »Izzivi
jedrske magnetne resonance na področju ved o življenju« nagrajena za
izdelavo najboljšega postra. Ob tem je nagrajenka dobila priložnost za
prezentacijo svojega dela občinstvu s kratkim predavanjem.

Anita Kotar na delavnici EMBO
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Nagrada za najboljši poster

•

PCCL je prejel nagrado za najboljši poster na mednarodni konferenci
ANTEC 2018
Orlando, Florida, 07. - 10. maj 2018

Ekipa pod vodstvom dr. Andreasa Franka (PCCL) je osvojila nagrado za
najboljši poster z naslovom “Fracture Mechanical Characterization of NonVirgin Pipe Materials” na mednarodni konferenci ANTEC 2018 v Orlandu.
Na eni največjih konferenc na področju polimerov v svetovnem merilu je
bila osrednja pozornost namenjena področju raziskovanja plastičnih cevi
in spajanja le-teh. S skupno šestimi predavanji je skupina raziskovalcev
s PCCL, ki se ukvarja s proučevanjem cevi v sodelovanju z inštitutom
Institute for Material Physics (IPM), Academy of Sciences iz Češke
poskrbela za pomemben prispevek o omenjeni tematiki.
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•

Prof. dr. Roman Jerala (KI) je prejel ERC projekt za uveljavljene
raziskovalce
Bruselj, Belgija, 06. april 2018

prof.dr.Roman Jerala, Kemijski inštitut

Na prestižnem razpisu ERC za uveljavljene raziskovalce 2017 (ERC
Advanced Grant 2017) je prof. dr. Roman Jerala uspešno kandidiral s
petletnim projektom MaCChines - Molekulski stroji na osnovi proteinskega
origamija iz obvitih vijačnic (Molecular machines based on coiledcoil protein origami) v vrednosti 2,5 milijona evrov. Za kakšen uspeh
slovenskega raziskovalca gre, najbolje pokaže podatek, da bo Evropski
raziskovalni svet (ERC) na tem razpisu financiral le 12 % projektnih prijav
izjemnih raziskovalk in raziskovalcev izmed več kot 2167 prijav za izvajanje
svojega raziskovalnega projekta v Evropi, le 1% odobrenih projektov pa je iz
novopristopnih članic EU.
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P RET EK LI D OGODKI
•

CTR Carinthian Tech Research AG je obiskala avstrijska organizacija
Bürgerforum Europa
Beljak, Avstrija, 04. julij 2018

CTR je obiskala avstrijska neprofitna organizacija Bürgerforum Europa, ki
je s svojim obiskom dobila priložnost podrobnega vpogleda v sodelovanje
Avstrije z Evropsko unijo. Osrednji cilj neodvisne organizacije Bürgerforum
Europa je povečevanje ozaveščenosti o Evropski uniji v Avstriji. Obisk je
bil organiziran v okviru turneje po Avstriji, ki je potekala med 30. junijem
in 6. julijem, ko je oranizacija Bürgerforum Europa obiskala več mest po
Avstiji. Prvo mesto, ki ga je organizacija Bürgerforum Europa obiskala,
je Schladming, kjer je bilo predsedstvo Sveta Evropske Unije uradno
izročeno Avstriji. Poleg ostalih obiskanih mest, kot so Gmunden, Salzburg,
Graz, Wiener Neustadt in Neusiedlersee, je organizacija Bürgerforum
Europa obiskala tudi Beljak, kjer ima CTR svoj sedež. CTR je organizaciji
Bürgerforum Europa razkazal svoje laboratorije in na novo zgrajeno
pridobitev, t.i. »cleanroom«, ki je financirana s strani programa Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Osrednja pozornost je bila namenjena
predstavitvi projektov, ki jih financira Evropski sklad za regionalni razvoj,
kot sta projekt RETINA in »Smarter Leichtbau 4.0«.
Nadaljnje informacije: http://www.buergerforum-europa.eu/

Predsedstvo Sveta Evropske unije: https://www.eu2018.at/

Bürgerforum Europa
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•

Udeležba na Towards ESOF2020 Trieste European City of Science
TESI International Meeting on Open access and Impact of Research
Infrastructures
Porto Vecchio, Trst, Italija, 19. junij 2018

Dr. Primož Šket, član Usmerjevalnega odbora RETINA, se je udeležil
simpozija z naslovom »Towards ESOF2020 Trieste European City of
Science TESI International Meeting on Open access and Impact of
Research Infrastructures« v Trstu. Na simpoziju so bile izpostavljene
perspektive raziskovalne infrastrukture v Italiji in preostalem delu Evropske
unije. Dr. Šket je v okviru simpozija predaval o tematiki z naslovom
»Excellence in Science enabled by Open Access to Research Infrastructure«.
•

Promocija konzorcija RETINA na konferenci ADRIATIC NMR
Mali Ston, Hrvaška, 15. - 17. junij 2018

Sodelavci SLONMR (KI) so se udeležili konference Adriatic NMR v Malem
Stonu. Glavna tematika konference je bila jedrska magnetna resonanca
(NMR) in njena uporaba v raziskavah in industriji. Predstavljeni so bili
različni aspekti od teorije do praktičnih aplikacij na področju malih molekul,
proteinov in nukleinskih kislin. Konferenca je tako združila eksperte z
različnih področij raziskovanja, farmacevtske industrije, razvijalce NMR
opreme, predstavnike regulatornih organov iz Hrvaške, Slovenije, Avstrije,
Portugalske, Italije in Srbije, ki so s 25 predavanji in z 19 plakati predstavili
svoje najnovejše rezultate.

Promocija projekta RETINA na
konferenci Adriatic NMR
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Poster, ki ga je predstavila Urška Slapšak (SLONMR, KI)
na konferenci Adriatic NMR

Konferenca je bila odlična priložnost za razprave o znanosti in izmenjavo
idej z največjimi strokovnjaki na področju NMR spektroskopije, ki je tudi del
metodologije na projektu RETINA.
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•

Srečanje med podjetniki Goriške in UNG
Vipava, Slovenija, 18. maj 2018

V prostorih Univerze v Novi Gorici (UNG) je potekalo srečanje med
Univerzo v Novi Gorici in goriškimi podjetniki.
V okviru srečanja so se predstavila podjetja Instrumentation Technologies
d.d., LED Luks, CarLock, Business Solutions d.o.o., Advansys, d.o.o., GOAP,
d.o.o., Editors, d.o.o. in TPE ELEKTRONIKA, d.o.o.
Predstavniki podjetij so spoznali raziskovalno delo ter si ogledali
laboratorije in centre Univerze v Vipavi, Ajdovščini in Rožni Dolini.
Ob koncu obiska sta bili obe strani enotnega mnenja, da srečanje
predstavlja korak bližje k uspešnejšemu sodelovanju med gospodarstvom
in znanostjo.

Srečanje goriških podjetnikov in UNG, ogled
laboratorijev. Foto: Andreja Leban
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P RI LOŽNOSTI
Priložnosti za mala, srednja in velika podjetja za podporo inovacijam in
sodelovanje v raziskovalni mreži RETINA
Ekipa konzorcija RETINA vabi podjetja s sedežem na obmejnem
območju Slovenije (Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska,
Osrednjeslovenska, Goriška, Zasavska regija) in Avstrije (Oststeiermark,
West- und Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Westliche
Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten,
Südburgenland) k sodelovanju v raziskovalni mreži RETINA.
V okviru konzorcija nudimo različne vrste raziskav, med drugim:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Visoko resolucijska optična karakterizacija površine
Analiza od mikro do nano struktur
Karakterizacija tankih filmov (neprevodniki, polprevodniki in
prevodniki)
Določitev elektronskih in strukturnih lastnosti materialov
Fizikalna in kemijska analiza materialov (npr. sestava materialov)
Analiza tri-dimenzionalnih struktur
Karakterizacija polimernih materialov pod različnimi tipi napetosti
(natezna, tlačna in upogibna) in različnih oblik (statična, monotona,
ciklična)
Mehanske lastnosti tankih filmov
Termo-mehanska analiza materialov (npr. razteg zaradi povišanje
temperature)
Termične lastnosti materialov (npr. toplotna prevodnost plastike)
Stabilnost materialov in vpliv staranja

Za več informacij obiščite našo ENOTNO VSTOPNO TOČKO
(nemški prevod: SINGLE ENTRY POINT).
Povezava: http://www.retina.ki.si/enotna-vstopna-tocka/
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Priložnost za raziskovalce za dostop do raziskovalne infrastrukture
CERIC-ERIC
Sodelavci SLONMR in TUG vas v imenu srednjeevropskega konzorcija
CERIC-ERIC vabimo k sodelovanju na razpisu za odprt dostop do
raziskovalne infrastrukture.
Uspešno izbranim prijaviteljem je na voljo več kot 50 raziskovalnih
instrumentov, ki jih CERIC-ERIC nudi v okviru mednarodnega partnerstva
raziskovalnih institucij, katerega del sta tudi SLONMR in TUG. Prijave na
razpis so možne na sledeči povezavi:
https://vuo.elettra.trieste.it/pls/vuo/guest.startup
Rok za prijavo:
•
•

03. september 2018, 17:00 CET: preliminarna evalvacija prijav z
možnostjo izboljšave raziskovalnih predlogov
01. oktober 2018, 17:00 CET: priporočen rok za prijavo izključno za
strokovnjake na področju raziskovalnih tehnik, navedenih v prijavi

Za več informacij obiščite spletno stran CERIC-ERIC:
http://ceric-eric.eu/index.php?n=Users.Homepage
Vljudno vabljeni k sodelovanju.
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P RI HA JA J O ČI DOGODKI
INFORMATIVNI DOGODEK RETINA & SREČANJE Z INDUSTRIJO
Leoben, Avstrija, september 2018 (datum bo določen naknadno):
Organizatorja: MUL in PCCL
PROGRAM:
•

Registracija udeležencev

•

Uvodni nagovor organizatorjev

•

Predstavitev projekta RETINA

•

Predstavitev projektnih partnerjev RETINA s področja raziskovanja in
predstavitev raziskovalne infrastrukture

•

Srečanja predstavnikov industrije z raziskovalci konzorcija RETINA

•

Obisk laboratorijev PCCL

SREČANJE SMARTER 6
Ljubljana, Slovenija, 02. - 06. september 2018
Povezava: https://smarter6.ki.si/index.php/committees/
SLOVENSKI KEMIJSKI DNEVI
Portorož, Slovenija, 19. - 21. september 2018
Povezava: http://www.chem-soc.si/slovenski-kemijski-dnevi-2018
WORKSHOP ON INDUSTRIAL LIAISON & TECHNOLOGY TRANSFER
IN RESEARCH INFRASTRUCTURES: BEST PRACTICES AND SUCCESS
FACTORS
Dunaj, Avstrija, 26. - 28. september 2018
Povezava: https://www.ceric-eric.eu/uploads/Media/ILOworkshop_
Vienna_Agenda.pdf
BIONIC
Padova, Italija, 26. - 28. september 2018
Povezava: https://www.bionic2018.org/
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5. MEDNARODNA KONFERENCA Z NASLOVOM “CLUSTERS AND
NANOSTRUCTURE MATERIALS” 2018
Uzhgorod, Ukrajina, 08. - 11. oktober 2018
Povezava: http://www.accelerate2020.eu/event/v-internationalconference-clusters-and-nanostructure-materials-2018/?instance_id=16

Odpiranje raziskovalnih laboratorijev za inovativne industrijske aplikacije
www.retina.ki.si
Fotografije: Arhivi projektnih partnerjev. Vse fotografije in grafike na tej spletni strani so zaščitene z avtorskimi pravicami in so bile
zagotovljene s pomočjo CTR in ostalih projektnih partnerjev RETINE. Za kopiranje fotografij za namene zasebne ali
komercialne uporabe je potrebno pridobiti dovoljenje koordinatorja projekta RETINA in lastnika fotografij.
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