
Furlanija Julijska krajina - Bavarska: Memorandum o soglasju med konzorcijema CERIC in SHARE 

ERIC krepi področje raziskav 

Trst, Italija 25.oktober 2016 

 

Od leve proti desni: Giorgio Rossi (predsednik ESFRI), Harry Tuinder (Evropska komisija, GD-RTD), Debora Serracchiani 
(predsednica dežele Furlanije Julijske krajine), Jana Kolar (izvršna direktorica CERIC ERICa), Guglielmo Weber 
(podpredsednik SHARE ERICa) - Foto: G . Montenero 

 

Memorandum o soglasju, ki je bil 25.10.2016 podpisan med dvema evropskima konzorcijema 

raziskovalnih infrastruktur, CERIC ERICom in SHARE ERICom, ki imata svoj sedež v Trstu in Münchnu, 

krepi znanstveno sodelovanje med Furlanijo Julijsko krajino in Bavarsko.  

Predsednica dežele Furlanije Julijske krajine, Debora Serracchiani, je pri tem izjavila: »Današnji 
dogodek predstavlja pomembno moč dvostranskega sporazuma, ki sva ga z namenom okrepitve 
sodelovanja Furlanije Julijske krajine in Bavarske na področjih prometa in zvez, gospodarstva, 
izobraževanja, kmetijstva, raziskav in inovacij skupaj z ministrskim predsednikom Bavarske 
Seehoferjem podpisala 4. maja.« 
 
Izvršna direktorica CERICa, Jana Kolar, in podpredsednik SHARE ERICa, Guglielmo Weber, sta 
pojasnila, da je cilj obeh konzorcijev kombiniranje veščin pri upravljanju tako posameznega 
evropskega konzorcija raziskovalnih infrastruktur (ERICa) kot raziskovalne infrastrukture v splošnem, 
poleg tega pa tudi spodbujanje večjih sinergij med razpoložljivimi sredstvi. 
 
Jana Kolar je pri tem dodala: »To soglasje je konkreten ukrep, ki povezuje raziskovalne infrastrukture, 
znanstveno in industrijsko skupnost, ter predstavlja dobro podlago za krepitev odnosov med 
regijama na področju raziskav in inovacij. Prav tako bo to soglasje z izmenjavo osebja in dobrih praks 
predstavljalo še dodaten korak k izboljšanju politik, ki se nanašajo na ERICe.« 
 
»Poseben dan, ko se srečata znanost o materialih in družboslovje«, je pri tem pripomnil 
podpredsednik SHARE ERICa in podpisnik memoranduma o soglasju, Guglielmo Weber. 
 



Slovesnosti so se udeležili tudi Alfonso Franciosi, predsednik in generalni direktor Elettre, CERICovega 
predstavništva v Italiji, Giorgio Rossi, predsednik ESFRI - Evropskega strateškega foruma za 
raziskovalne infrastrukture, in Harry Tuinder, predstavnik generalnega direktorata za raziskave in 
inovacije Evropske komisije. 
 
Po podpisu soglasja je potekala še okrogla miza o vlogi raziskovalnih infrastruktur v spopadanju z 
velikimi družbenimi izzivi, s poudarkom na primeru Furlanije Julijske krajine in njene trenutne politike 
aktivnega staranja. V razpravi so sodelovali tudi predstavniki gostujoče regije in italijanskega 
Ministrstva za šolstvo, univerze in raziskave, kakor tudi delegati nacionalnih in evropskih 
raziskovalnih subjektov.  
 
Udeleženci v 1.delu okrogle mize: 
- Renata Bagatin - članica regionalnega sveta Furlanije Julijske krajine (Politika aktivnega staranja, 
FVG),  
- Gianluca Dominutti - Direktorica službe "Programiranje in strateško načrtovanje, nadzor nad 
upravljanjem in statistika", Regija Friuli Venezia Giulia 
- Chiara Cristini in Paolo Molinari - raziskovalca Inštituta za ekonomske in socialne raziskave Furlanije 
Julijske krajine (Istituto di Ricerche Economiche e ali socialne FJK) - IRES FVG 
 
Udeleženci v 2.delu okrogle mize: 
- Jana Kolar - izvršna direktorica CERIC-ERICa 
- Guglielmo Weber - vodja ekipe SHARE-ERIC za Italijo 
-Salvatore La Rosa in Grazia Pavoncello - Delegata italijanskega Ministrstva za izobraževanje, 
usposabljanje, univerze in raziskave (Ministero Italiano dell'Istruzione, Università e ricerca) - MIUR, ki 
sta bila imenovana s strani sveta SHARE ERIC in s strani Generalne skupščine CERIC ERIC 
- Giorgio Rossi - Predsednik Evropskega strateškega foruma za raziskovalne infrastrukture (ESFRI) 
- Paul Tuinder - Evropska komisija, GD-RTD 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


