
 

   

 
 Velika Britanija želi 

da Hrvatska što prije 
završi pregovore s EU-
om 

 
 Deficit u 2009. 

godini 0,88 posto BDP-
a 

 
 Mesić: Nekorištene 

vojne objekte 
prenamijeniti u zatvore 

 
 Najsporniji je 

nastavak djelatnosti 
brodogradilišta 

 
 Kosor zadrugarima 

uručila novih sedam 
potpora od 50.000 
kuna 

 
 Žbogar: Možemo 

postići konsenzus s 
Francuzima i Hrvatima 

 
 Skupština Istarske 

županije traži hitna 
obuhvatnija mjerenja 
kakvoće zraka oko 
Rockwoola 

 
 Betlehemsko svjetlo 

u Saboru 
 
 SSSH pozvao 

saborske zastupnike 
da podrže uređenje 
radnog vremena 

 
 Za tri projekta 

Sveučilištu odobreno 
2,7 milijuna eura 

 
 Osijek: Besplatne 

igle iz automata za 
registrirane ovisnike 

 
 Kajin bio na 

razgovoru u policiji 
 
 Prigovor na 

optužnicu protiv 
Slavice 

 

Utorak, 16. prosinca 2008.

 

Za tri projekta Sveučilištu 
odobreno 2,7 milijuna eura 
Sveučiištu su sredstva odobrena u okviru 
REGPOT natječaja Europske unije 

ZAGREB - Europska unija odobrila je u okviru 
REGPOT natječaja istraživačima sa Sveučilišta u 
Zagrebu, sredstva za tri projekta ukupne 
vrijednosti 2, 7 milijuna eura. Projekti za koja su 
odobrena sredstva, predstavljeni su ponedjeljka 
na Sveučilištu, a riječ je o projektu SOLeNeMaR, 
grupe fizičara s PMF-a, CURE projektu koji će 
provoditi tim  
Fakulteta elektronike i računarstva te projekt T-
Pot Tekstilno tehnološkog fakulteta. Projekti će 
biti ostvareni kroz Sedmi okvirni program, koji je 
glavni instrument Europske unije za financiranje 
znanstvenih projekata. Cilj CURE projekta je 
jačanje hrvatskog znanstveno-tehnološkog 
potencijala u području podvodne robotike, a 
očekivani učinci su poboljšanje infrastrukture za 
istraživanje te poboljšanje razvojno -
istraživačkog kapaciteta što će omogućiti bolje 
uključivanje u europski istraživački prostor. U 
okviru projekta Laboratorij za podvodne sustave i 
tehnologije opremit će se novom opremom i 
zaposlit će se novi istraživači . 
Projekt SOLeNeMaR, koji će voditi prof. 
Miroslav Požek rangiran je kao drugi u 
konkurenciji od 475 projekata iz cijele Europe, te 
mu je dodijeljen iznos od 844 .245 eura. Riječ je 
o trogodišnjem projektu koji počinje u ožujku 
iduće godine , a kojim se uvodi po prvi puta u 
Hrvatskoj za ispitivanje u fizici čvrstog stanja 
eksperimentalna tehnika nuklearne magnetske 
rezonancije. U sklopu projekta na Fizičkom 
odsjeku PMF-a, opremit će se i laboratorij za 
NMR, koji će biti konkurentan na europskoj 
razini. Cilj trećeg projekta koji će se provesti na 
Tekstilno-tehnološkom fakultetu, je jačanje 
znanstvenih potencijala koji će omogućiti veće 
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uključivanje hrvatske tekstile organizacije u 
istraživačke aktivnosti na europskoj razini. Na 
teret T-Pot projekta biti će zaposlena tri nova 
istraživača, a poboljšat će se i znanstvena 
infrastruktura nabavom serije uređaja. [A. 
Končar] 

 
 OGLASI

Mazda rabljeni automobili 
Provjerene kilometraže i stanja. Povoljni krediti ili zamjena 
vozila: 
www.molydon.hr 

Tražite povoljan stan? 
Pretražite sve stanove u Hrvatskoj na jednom mjestu, 
nađite najpovoljnije! 
www.gohome.hr 

Virusi su naša specialnost. 
Nitko ne zna o tome više od nas zato ih i možemo 
najefikasnije odstraniti - ZG. 
www.hitna-pc-sluzba.hr 

Dodaj svoj oglas
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