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GOLDFISH TEHNIČKI FAKULTET U EUROPSKOM ISTRAŽIVAČKOM PROJEKTU

Za istraživanje riječnih tokova 150 tisuća eura
Uloga riječke skupine je ostvarivanje autonomnosti napajanja bežičnih bio- kemijskih osjetnika i upravljačke elektronike za mjerenje

onečišćenja u rijekama

RIJEKA » Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci pridružio se istraživačkom
EU projektu FP7 »GOLDFISH – Detection of Watercourse Contamination
in Developing Countries using Sensor Networks« čiji je ukupni budžet 2,6
milijuna eura, a prema najavama dekana prof. dr. Gorana Turkalja riječkom
će fakultetu pripasti 150 tisuća eura.
    – Gledano po budžetu to je jedan od najvećih projekata u kojem
sudjeluju riječki istraživači, a u narednih 18 mjeseci 150 tisuća eura utrošit

će se za opremu fakulteta. Cilj Tehničkog fakulteta je da se pozicionira unutar svjetske visokoobrazovne i
istraživačke scene, a jedan od načina da to postignemo je upravo sudjelovanje u ovakvim projektima, kazao je
dekan.
    Uz riječke znanstvenike na projektu sudjeluje još 11 partnerskih institucija iz Austrije, Bolivije, Francuske,
Kolumbije, Poljske, Slovačke, Švedske i Vijetnama, a projekt u ime riječkog Tehničkog fakulteta predvodi tim
Laboratorija za precizno inženjerstvo kojeg čine prof. dr. Saša Zelenika, David Blažević i Ervin Kamenar. Na
projektu će raditi i prof. dr. Senka Maćešić, dr. Goran Grgorov te Kristina Marković. Pojašnjavajući kako je cilj
projekta razvoj sustava autonomnih bežičnih osjetnika radi pravovremenog i preciznog lociranja onečišćenja u
dugačkim riječnim tokovima, prof. dr. Zelenika je istaknuo da je uloga istraživačke skupine riječkog Tehničkog
fakulteta ostvarivanje autonomnosti napajanja bežičnih bio-kemijskih osjetnika i upravljačke elektronike za
mjerenje onečišćenja u rijekama iskorištavajući energiju samog riječnog toka.
    – Kao novi partner uz riječki Tehnički fakultet projektu je priključen i Zavod za Hidrologiju Slovačke
akademije znanosti. Hrvatski su znanstvenici kroz sedmi okvirni program do sada povukli 80 milijuna eura, što
je 60 posto više sredstava od onoga što je Hrvatska uložila u program, istaknuo je prof. dr. Zelenika.
    Dodajući kako se znanstveno-istraživački rad Tehničkog fakulteta odvija kroz niz istraživačkih projekata,
prodekanica za znanost prof. dr. Jasna Prpić Oršić istaknula je da je fakultet aplicirao i na projekte Nacionalne
zaklade za znanost te sudjeluje u nizu bilaterarnih i šest europskih projekata, a pokrenuto je i nekoliko
projekata u suradnji s gospodarstvom.
    – Imamo nekoliko vrlo snažnih znanstveno-istraživačkih projekata koji su međunarodno prepoznatljivi, a sve
to čini fakultet prepoznatljivim u europskom i znanstvenom miljeu. Prvi puta smo partneri na jednom ovako
značajnom europskom projektu, a sama prijava na projekt je vrlo zahtjevna te se prolaznost mjeri u postocima
pa je samo dobivanje projekta veliko priznanje, zaključila je prof.dr. Prpić Oršić.

I. ŠESTAN KUČIĆ
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