Zagreb, 29. siječnja 2018.

Predstavljanje Programa provjere
provjere inovativnoga
inovativnoga koncepta (PoC6) na tribini
u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu
U srijedu 31.
31. siječnja 2018.
2018. u 11 sati u auli Sveučilišta u Zagrebu održat će se tribina pod nazivom

Predstavljanje
Predstavljanje Programa provjere inovativnoga
inovativnoga koncepta (PoC6).
(PoC6).
Tribinu zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i
umjetnosti te partnerom Udrugom inovatora Hrvatske s ciljem predstavljanja inovativnih projekata i
primjera uspješne suradnje Sveučilišta i njegovih sastavnica s gospodarstvom. Suorganizator tribine je
Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.
Tribina će započeti pozdravnim govorima rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc.
s c. Damira Borasa,
Borasa
državnoga tajnika u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Marija Antonića,
Antonića državnoga tajnika u
Ministarstvu znanosti i obrazovanja dr. sc. Tome Antičića te predstavnika Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti. Na tribini će uslijediti izlaganje ravnatelja sektora za bespovratne potpore - istraživanje, razvoj i
inovacije HAMAG-BICRO-a Mislava
Mislava Jurišića
Jurišića i o. d. voditeljice Centra za istraživanje, razvoj i transfer
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Vlatke
Vlatk e Petrović,
Petrović koji će govoriti o svojim iskustvima u PoC
programu.
Program tribine nastavit će se predstavljanjem PoC6 projekata Sveučilišta u Zagrebu. U prvom bloku
predstavljanja naglasak će biti na temi "Elektronika, elektrotehnika i ICT", a u drugom dijelu na temi
"Energija, okoliš, materijali; Tehnologija prometa i ostalo". Moderatorica rasprava ovoga dijela tribine bit će
dr. sc. Vlatka Petrović.
Program provjere
provjere inovativnoga
inovativnoga koncepta pokrenut je kako bi se pružila potpora inovacijama
inovacijama od
najranijih faza, u kojima
kojima se tek potvrđuje ispravnost koncepta tehnološkoga
tehnološkoga rješenja, odnosno kako
bi se osigurao predkomercijalni
predkomercijalni kapital za njegovu tehničku i komercijalnu provjeru.
Od 2010. do 2015. zaključeno je pet krugova Programa PoC, pri čemu je uz stručnu potporu Centra za
istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sufinancirano 46 projekata te je time
u razvoj inovacija uloženo sveukupno 9,9 milijuna kuna
kuna . Trenutačno je u provedbi šesti krug Programa
PoC.
Kako bi potencijalnim korisnicima Programa bio omogućen jednostavniji put od prijavljivanja do realizacije
odnosno provedbe projekta, HAMAG-BICRO sklopio je Sporazum o međusobnim pravima i obvezama
vezano uz provedbu Programa sa Centrom za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije (CIRTT) Sveučilišta u
Zagrebu, kao Prepoznatim centrom (PC). CIRTT kao partner stoga pruža potporu korisnicima u provedbi
Programa tijekom cijeloga postupka prijavljivanja i implementacije projekata.
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Od ukupno 62 projekta odabrana
odabrana na nacionalnoj razini u spomenutom šestom krugu Provjera
inovativnog koncepta (PoC) agencije HAMAGHAMAG- BICRO, uz stručnu potporu CIRTTCIRTT -a sufinancirana
sufinancirana su
ukupno čak 23 projekta
projek ta ukupne
ukupne vrijednosti od gotovo 7 milijuna kuna.
Tribina Predstavljanje Programa provjere
provjere inovativnog koncepta (PoC6) devetnaesti je skup koji se
organizira u sklopu tribine Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske.
U okviru tribine održan je niz javnih predavanja, razgovora, okruglih stolova i radionica u cilju poticanja i
popularizacije ideje o inovacijama i prijenosu znanja sa sveučilišta i znanstvenih institucija kao temeljima
budućega inovativnoga gospodarstva koji će Hrvatskoj omogućiti brži gospodarski razvoj.

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

Sveučilište u Zagrebu, p.p. 407, Trg Republike Hrvatske 14, HR-10000 Zagreb
tel.: +385 (0)1 4564 443; faks: +385 (0)1 4830 602
e-mail: tdagen@unizg.hr; url.: www.unizg.hr

