
 
 

 

 

VABILO 

1. 

Poly4EmI Forum 

 

11. decembra 2014 ob 9.30 

Ljubljana, dvorana B na GZS 

 

 

Poly4EmI Forum je namenjen definiranju prvih korakov za pospeševanje 

vključevanja slovenskega gospodarstva v nove mednarodne bio zasnovane 

verige vrednosti. 

 

 

 

Vabimo  Vas kot predstavnika/co centra odličnosti, kompetenčnega centra, razvojnega 

centra slovenskega gospodarstva, združenja ali grozda, da sodelujete v prvi »foresight« 

analizi za pozicioniranje slovenskih podjetij, MSP, start-upov in raziskovalnih organizacij 

v hitro razvijajoči se bio-ekonomiji Evrope.  

 

 

Forum je organiziran v okviru projekta Poly4EmI (Polymers for Emerging Industries), 

katerega glavni namen je: 

 vzpostaviti skupno odprto platformo obstoječih grozdov in vseh drugih oblik 

povezovanja industrije, MSP in inštitucij znanja kot nosilcev hitro razvijajoče se bio-

ekonomije (s poudarkom na medsektorskem povezovanju); 

 razviti nov sveženj ukrepov, s katerimi bomo na sistematičen in učinkovit način 

spodbudili in usposobili obstoječe grozde ter druge oblike povezovanja, da postanejo 

ključna gonilna sila razvoja bio-ekonomije v Sloveniji; 

 spodbuditi pripravo projektov za prestrukturiranje in oblikovanje novih verig vrednosti 

na področju bio-ekonomije, tudi z vključevanjem v mednarodne konzorcije in verige; 

 testirati nova podporna orodja, mehanizme in storitve za industrijo in MSP, ki bodo 

prispevali k hitrejšemu razvoju bio-ekonomije v Sloveniji in njenem vključevanju v 

mednarodne verige vrednosti. 

 

 

Vsi sodelujoči boste imeli priložnost predstaviti svoje poglede in aktivnosti, ki jih vaše 

organizacije imajo na področju bio- in krožne ekonomije. Zagotovo pa prav vsi, ne glede 

na vašo osnovno usmeritev, lahko prispevate svoj del v razvoju novih verig vrednosti na 

področju bio-ekonomije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM: 

9.30 – 11.00 

 
Predstavitev projekta Poly4EmI in razprava o razvoju bio ekonomije 

- Uvodni nagovor 

- Predstavitev projekta Poly4EmI: dr. Tomaž Boh, vodja Sektorja za znanost (MIZŠ) in 

direktor projekta Poly4EmI 

- Bioekonomija: razvoj in pristopi EU k spodbujanju bio ekonomije: mag. Mateja 

Dermastia, vodja projekta Poly4EmI 

- Predstavitve aktivnosti udeležencev na področju bio-ekonomije 

 
11.00 -11.30 

Odmor 

 

12.00 – 14.00 

 

Delavnica:  

- Spodbujevalci bio ekonomije: kaj spodbuja industrijo k prehodu v bio ekonomijo? 

- Ovire razvoja bio ekonomije v Sloveniji: kako jih odpraviti? 

 

 

Vabilo je namenjeno Vam osebno, zato vas prosimo, da si rezervirate čas in se nam 

pridružite na forumu. 

 

Prosim, da vašo prijavo na forum pošljete na naslov infopoly@poly4emi.eu najkasneje do 

9. decembra 2014. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Direktor projekta Poly4EmI 

dr. Tomaž Boh 

 

Vodja projekta Poly4EmI 

mag. Mateja Dermastia 
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