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PAMET NI V LETIH, AMPAK V GLAVI

Ko se morajo raziskovalci  
preveč ukvarjati z birokracijo
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večina centrov odličnosti, razen 
redkih izjem," pravi Škrlec. Vedno 
več znanstvenikov in raziskovalcev 
se v zadnjem času ukvarja z zah-
tevnimi in birokratsko zapletenimi 
prijavami na različne razpise, ob 
tem pa seveda trpi njihovo osnov-
no poslanstvo. Tudi zato je pri nas 
vedno manj visokotehnoloških 
inovacij in vedno manj primerov 
uspešne komercializacije v izdelke 
in storitve z visoko dodano vre-
dnostjo, je prepričan sogovornik.

PREPOZNATI JE TREBA  
INTERESE
Stičišče znanosti in gospodarstva 
kot projekt MIZŠ je letos predsta-

vilo 62 inovacij, od tega jih je več 
40 visokotehnoloških. Stičišče 
je združilo skupaj 36 sodelujočih 
partnerjev iz akademsko-znan-
stvene sfere in iz gospodarstva. 
Predstavljene tehnologije so bile 
skladne s tehnologijami prihodno-
sti, ki jih je v ospredje postavila 
OECD. V izbrane tehnologije sodi-
jo nanotehnologija z nanomate-
riali, nevrotehnologije, dodajalne 
tehnologije, napredne tehnologije 
za shranjevanje energije, internet 
stvari, analiza velikega obsega 
podatkov (big analytics data), 
umetna inteligenca, mikro- in 
nanosateliti, sintetična biologija 

in posebne baze podatkov, ki 
omogočajo prenos vrednosti v 
računalniških omrežjih (blockcha-
in). Internet stvari, ki obljublja 
hiperpovezave za digitalno odziv-
no družbo, ki bo imela velik vpliv 
na vseh področjih gospodarstva 
in družbe, tudi v proizvodnih in 
storitvenih dejavnostih. "Letošnje 
Stičišče znanosti in gospodarstva 
je potrdilo dejstvo, da je mogoče 
sodelovati tudi brez finančnih 
sredstev države ali evropskih 
sredstev. Prepoznati je treba le 
pravi interes sodelujočih tako 
iz akademsko-znanstvene sfere 
kot iz gospodarstva. Vsekakor 

pa se inovacije morajo čim prej 
implementirati v izdelkih in stori-
tvah z visoko dodano vrednostjo. 
Naslednje leto bi na Stičišču zna-
nosti in gospodarstva radi pred-
stavili več kot 50 partnerjev in več 
kot 100 inovacij, še zlasti takšnih, 
ki jih potrebujejo industrija, 
zdravstvo in širše gospodarstvo," 
napoveduje Škrlec.

(AJD)


