Brezplačen dostop do
najboljše raziskovalne opreme
na področju robotike v Evropi
TERRINet predstavlja partnerstvo 15 evropskih raziskovalnih inštitucij, ki ponujajo
brezplačen (s strani projekta ﬁnanciran) dostop do svoje vrhunske opreme.
Projekt je nastal z namenom izobraževanja nove generacije raziskovalcev,
ki bodo sposobni slediti in soustvarjati trende robotike v prihodnosti.
TERRINet omogoča študentom, raziskovalcem in deležnikom iz industrije
brezplačen dostop do:
1. visoko kakovostne opreme
(12 raziskovalnih inštitucij, več kot 90+ različne opreme)
2. odličnih raziskovalnih storitev
(tehnična in znanstvena podpora odličnih strokovnjakov s področja robotike)
3. vrhunskih izobraževanj za različne uporabnike
(izvedba tečajev, delavnic, spletnih tečajev)

Prijave zbiramo do vključno
28. februarja!

Prijavite se zdaj!
Prijava

Priložnosti

Uporaba opreme je mogoča preko prijave na razpise, ki so na voljo
enkrat letno (1. december 2018/2019/2020). Trenutno je že odprt
prvi razpis z zaključkom 28. februarja 2019.
Na razpis se prijavite s pomočjo izpolnjene prijave, v kateri predstavite
namen in izvedbo svojega znanstvenega projekta ter izberete
raziskovalno inštitucijo, na kateri bi želeli projekt izvajati. Za izbrane
projekte bodo razni stroški kriti s strani TERRINet projekta, vključno s
prispevkom namenjenemu kritju stroškov potovanja in bivanja.
Več informacij na www.terrinet.eu.
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Ideja

Izbira
inštitucije
(opreme)

Prijava

Selekcijski
postopek

Priprava na
izpeljavo ideje

Implementacija

Komu je projekt namenjen

Študentje

šolarji, dodiplomski/podiplomski
študentje, doktorski študentje

razpisi za dostop do
opreme

programi raziskovalnih
izmenjav

poletne/zimske šole in
spletni tečaji

učenje na terenu, seminarji
in obiski inštitucij

pomoč pri ustanavljanju
startup podjetij

delavnice na znanstvenih
konferencah, razstavah in
sejmih

podpora raziskovalcev pri
prenosu tehnologij in inovacij

objava razpisov iz industrije,
ki ponujajo pripravništvo,
sodelovanje in tehnologijo

Raziskovalci iz industrije
in akademije

vključno s postdoktorskimi
študenti/raziskovalci

Podjetniki

Mikro, SME, Mid-Cap
podjetja, industrija

Projekt je ﬁnanciran s strani programa za raziskovanje in inovacije Evropske unije Horizon 2020, na podlagi sporazuma št. 730994. Vse uporabljene in
posredovane informacije odražajo izključno stališče konzorcija TERRINet, zato zanje program za raziskovanje in inovacije Evropske unije Horizon 2020
ne odgovarja.

