Ured za odnose s javnošću
Zagreb, 11. prosinca 2018.

Pozivamo Vas na

službeno predstavljanje konzorcija EIT ClimateClimate-KIC Hub Hrvatska
u četvrtak 13. prosinca 2018. u 11 sati
u auli Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb.

Klimatske promjene i utjecaj globalnoga zagrijavanja glavni su izazov za razvoj i opstanak ljudskoga društva
na Zemlji. Da bismo zaustavili povećanje emisije ugljika i ostali unutar granica porasta temperature od 1,5
°C, imamo na raspolaganju još samo 12 godina.
Upravo u posljednjim danima sastanka stranaka Međunarodne okvirne konvencije o klimatskim
promjenama u poljskim Katowicama, UNFCCC COP24, u Zagrebu predstavljamo novouspostavljeni
novouspostavljeni
konzorcij organizacija europske
europske mreže inovacija za klimatske promjene ili ClimateClimate-KIC Hub
Hrvatska .
Glavni je cilj toga konzorcija promicanje i uspostavljanje gospodarstva koje je svjesno svih učinaka i
izazova klimatskih promjena, odgovornoga
odgovornoga djelovanja
djelovanj a i rada
rada na inovativnim rješenjima
rješenjima te poslovanja
i izgrađivanja sustavnih promjena u ekosustavu, koje uključuje sve sektore i razine društva.
Zašto nam je to važno? Zato što je potrebna brza i radikalna promjena načina na koji živimo, radimo i
djelujemo kako bismo globalno zagrijavanje zadržali unutar granica od 1,5 °C, odnosno granica unutar kojih
se s neizbježnim promjenama možemo kao društvo nositi. U tom je pogledu uloga koju imaju tehnološke i
društvene inovacije te intenzivna međusektorska suradnja iznimno važna.
Upravo je to zadatak EIT Climatekontakt- točke
točke za organizacije iz svih
Climate-KIC HubHub-a Hrvatska kao kontaktsektora:
sektora poduzetničkoga i gospodarskoga, gradova i javnoga sektora, visokoga školstva, sveučilišta i
istraživačkih centara. Konzorcij će pružati potporu u dijeljenju znanja i iskustava, integriranju različitih
znanja i ubrzavanju inovativnih rješenja iz laboratorija u njihovu kretanju prema tržištu.
Predstavljanje konzorcija EIT Climate-KIC Hub Hrvatska započet će pozdravnim govorom rektora
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa,
Borasa nakon čega će se sudionicima obratiti više predstavnika
dioničkih organizacija. Posebno izlaganje imat će Mike Cherrett,
Cherrett direktor za vanjska partnerstva Climate
KIC-a, koji će istaknuti kako Climate KIC doprinosi rješavanju gorućega globalnoga problema klimatskih
promjena.
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Osim toga, na skupu će biti predstavljena inovativna rješenja koja su studentski timovi u Hrvatskoj
Hrvatsk oj
razvili u sklopu Climathon natjecanja u Zagrebu i Varaždinu,
Varaždinu, koje je prvi put organizirano u
listopadu 2018. Na skupu će se nakon toga u 13 sati održati
održa ti okrugli stol o inovacijama
inovacija ma i suradnji u
području odgovora klimatskih promjena,
promjena na kojem će sudjelovati ugledni stručnjaci i dionici iz
gospodarska, jedinica lokalne samouprave i akademske zajednice.
Konzorcij EIT Climate-KIC Hub Hrvatska dio je Regionalne inovacijske sheme (EIT RIS) Europskoga
instituta za inovacije i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology Regional Innovation

Scheme – EIT RIS).
EIT RIS najveća je mreža javnojavno- privatnoga partnerstva s više od 300 organizacija – sveučilišta,
istraživačkih instituta, gradova, regija, tvrtki, nevladinih i drugih organizacija koje rade na inovativnim
rješenjima kako bi se smanjila emisija ugljika. Mreža provodi programe namijenjene studentima, razvojnim
(eng. start-up) tvrtkama, inovatorima i profesionalcima putem svojih centara u velikim europskim
gradovima. EIT Climateorganizacija : Zagrebački inovacijski
Climate-KIC Hub Hrvatska čini konzorcij osam organizacija:
centar, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u
Zagrebu, Geotehnički fakultet Varaždin Sveučilišta u Zagrebu, Terra Hub, Zelena energetska zadruga, Mreža
znanja i Impact Hub Zagreb.

U prilogu poziva šaljem Vam program predstavljanja konzorcija EIT Climate-KIC Hub Hrvatska.
Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku.

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