Ulaganje u budućnost

Zagreb, 4. veljače 2014.

Na Sveučilištu u Zagrebu
Zagrebu danas se održava okrugli stol Inovacijske mreže
U auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu danas će se u 10.30 sati održati okrugli stol Inovacijske mreže.
Okrugli stol organizira Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.
Riječ je o drugom od ukupno četiri okrugla stola koji se organiziraju u okviru europskog projekta BISTEC Building innovation support through efficient cooperation network.
Sveučilište u Zagrebu okrugli stol organizira kako bi se potaknuo razvoj inovacijskih mreža koje predstavljaju put
prema pametnoj specijalizaciji kao preduvjetu za ostvarivanje financiranja projekata iz EU fondova.
Cilj okruglog stola je definirati na koji bi način inovacijske mreže trebalo usmjeriti i organizirati te kako odabrati i
potaknuti članove mreže na osmišljavanje njezinih aktivnosti za ostvarivanje krajnjeg cilja - financiranja projekta
iz EU fondova.
Okrugli stol Inovacijske mreže započet će uvodnim obraćanjem prorektorice za istraživanje i tehnologiju
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Melite Kovačević,
Kovačević nakon čega će uslijediti kratka izlaganja panelista. Na
okruglom stolu uslijedit će rasprava tijekom koje će panelisti kroz prizmu dobrih praksi utvrditi praktične korake
i mjere za stvaranje i razvoj inovacijskih mreža.
Na okrugolom stolu sudjeluju: Lisa Cowey,
Cowey ekspertica za inovacije na projektu BISTEC, Kristina Ferara
Blašković iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, Vesna
Ve sna Torbarina iz Hrvatske gospodarske komore,
Ivana Mezak iz Agencije za investicije i konkurentnost, prof. dr. sc. Davor Petrinović s Fakulteta
elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Marijan Kavran iz Hrvatskog klastera konkurentnosti
drvno-prerađivačkog sektora.
Moderator okruglog stola bit će prof. dr. sc. Srđan Novak,
Novak voditelj Centra za istraživanje, razvoj i transfer
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.
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Podsjetimo, projekt BISTEC - Building innovation support through efficient cooperation network provodi
Sveučilište u Zagrebu, u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, 14 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te devet organizacija
iz Hrvatske, Slovenije i Srbije, koje predstavljaju pružatelje podrške u inovacijskom sustavu ili predstavnike
industrije i investitora.
Riječ je o sveobuhvatnom projektu koji se provodi tijekom dvije godine (od travnja 2013. do ožujka 2015.) s ciljem
unapređenja kapaciteta visokoškolskih i istraživačkih institucija za transfer tehnologije i inovacija, uz poticanje
suradnje s industrijom, investitorima, javnim institucijama i ostalim dionicima u procesu komercijalizacije
istraživačkih potencijala Sveučilišta. Projekt BISTEC sufinancira Europska unija putem europskog programa IPA
iznosom od 663.423,09 €. Ukupna vrijednost projekta je 794.328,41 €.

Teme izlaganja panelista navedene su u nastavku dokumenta.

Detaljnije informacije o okruglom stolu Inovacijske mreže dostupne su na mrežnoj stranici Centra za istraživanje,
razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu http://cirtt.unizg.hr/?lang=hr .

Za daljnje informacije ljubazno molim da se obratite Davoru Plavšiću u Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u
Zagrebu (tel. 4698 174, e-mail: davor.plavsic@unizg.hr).

S poštovanjem,
mr. sc. Tamara Dagen
mob. 099 4564 443
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Okrugli stol

Inovacijske mreže
Teme i panelisti:
Lisa Cowey, ekspertica za inovacije na projektu BISTEC
Building strong innovation networks: Good practice examples from the EU

Kristina Ferara Blašković, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH

Regionalna strategija istraživanja i razvoja za inovacije na zapadnom Balkanu

Vesna Torbarina, Hrvatska gospodarska komora

Europska poduzetnička mreža - EEN

Ivana Mezak, Agencija za investicije i konkurentnost

Hrvatski klasteri konkurentnosti
konkurentnosti

prof. dr. sc. Davor Petrinović, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Dvije mreže: Demola i KICs

Marijan Kavran, Hrvatski klaster konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora

Suradnja klastera i sveučilišta

Organizator
Organizator CIRTT: Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu pomaže
istraživačkim skupinama Sveučilišta u osiguravanju financijskih potpora za istraživanje i razvoj, upravljanje
istraživačkim projektima te uspostavljanje suradnje s poslovnim sektorom pri razvoju tehnologije i
komercijalnom iskorištavanju intelektualnog vlasništva nastalog na Sveučilištu. Centar podržava istraživače i
studente u osnivanju trgovačkih društava i poslovanju zasnovanom na znanju i tehnologijama. Također, Centar
organizira široki program edukacija o intelektualnom vlasništvu, transferu tehnologije, poduzetničkim
vještinama i pisanju projektnih prijava.
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