Ulaganje u budućnost

Zagreb, 19. prosinca 2014.

Danas se na Sveučilištu u Zagrebu održava okrugli stol Od spoznaje do

spin off tvrtke
Danas u 11 sati, u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, održat će okrugli stol Od spoznaje do spin off
tvrtke.
Okrugli stol organizira Sveučilište u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti te
partnerom Udrugom inovatora Hrvatske.
Okrugli stol Od spoznaje do spin off tvrtke prvi je u nizu događanja koji se organiziraju na Sveučilištu u
Zagrebu na temu Inovacije
Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske.
Uvodno predavanje na temu Poticanje spin off tvrtki u sveučilišnom okruženju na okruglom stolu održat će dr.
sc. Boro Dropulić,
Dropulić stručnjak za transfer tehnologije na IPA SIIF projektu BISTEC, osnivač i znanstveni direktor
više visokotehnoloških tvrtki koje su primile ulaganja iz fondova rizičnog kapitala.
Uslijedit će rasprava sudionika u kojoj će sudjelovati prof. dr. sc. Bruno Zelić,
Zelić dekan Fakulteta kemijskog
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Anamaria Brozović,
Brozović viša znanstvena suradnica na
Institutu Ruđer Bošković, Mihovil Barančić,
Barančić predsjednik Hrvatske mreže poslovnih anđela (CRANE) i
suosnivač Zagrebačkog inkubatora poduzetništva (ZIP) i prof. dr. sc. Boris Cota
Cota , profesor Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Savjeta predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo.
Moderator tribine bit će prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga,
Šimpraga prorektor za inovacije, transfer tehnologije i
komunikacije Sveučilišta u Zagrebu.
Okrugli stol Od spoznaje do spin off tvrtke organizira se u sklopu projekta BISTEC - Building innovation support
through efficient cooperation network. Projekt BISTEC sufinancira Europska unija putem europskog programa
IPA iznosom od 663.423,09 eura. Ukupna vrijednost projekta je 794.328,41 eura.
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