
 

 

   

 

   
 

 
 

TRIBINA 
 

Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske 
 
 

Poziv 
 

Kolokvij 
„Hrvatska znanost za Hrvatsku“ 

 
6. svibnja 2015. u 11 sati 

Aula Sveučilišta u Zagrebu 
Trg maršala Tita 14, Zagreb 

  

Polazište 
 
U tradiciji europskih zemalja je osnivanje neovisnih zaklada za znanost čija je osnovna zadaća 
provođenje postupaka vrednovanja i uspostavljanje kompetitivnog sustava financiranja znanstvenih 
projekata. S takvim je ciljem i Hrvatski sabor 2001. godine posebnim zakonom osnovao Hrvatsku 
zakladu za znanost s temeljnom svrhom razvoja i promicanja znanosti i tehnologijskog razvoja u 
Republici Hrvatskoj te s krajnjim ciljem osiguravanja održivog društvenog i gospodarskog razvoja uz 
poticanje zapošljavanja, vodeći se načelima socijalne uključivosti. Od svojega osnutka do danas 
Hrvatska zaklada za znanost financirala je više od 400 projekata, a trenutno je u tijeku potpisivanje 
ugovora za još 200 projekata. 
 
 
Pozivamo Vas stoga da nam se pridružite na još jednoj u nizu stručnih rasprava pod nazivom „Projekti 
Hrvatske zaklade za znanost“. 
 
 

 
prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, v.r. 

 prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije 
 
 
 
Tribina  „Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske“ organizirana 
je u suradnji Sveučilišta u Zagrebu i HAZU kao niz javnih predavanja, razgovora, okruglih stolova i 
radionica kojima je cilj poticati i popularizirati ideju o inovacijama i prijenosu znanja sa sveučilišta i 
znanstvenih institucija kao temeljima budućeg inovativnog gospodarstva. Takvo gospodarstvo 
Hrvatskoj će omogućiti lakši oporavak i izlazak iz krize. S jasnim ciljem, a to je sveopći boljitak i 
podizanje kvalitete života i velikim entuzijazmom za njegovim ostvarenjem, bitno je otvarati javne 
diskusije, promišljati i razgovarati o instrumentima zaokreta prema inovativnom gospodarstvu. 
 

 



 

 

   

 

PROGRAM 

 

 

Moderator: prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga 

 

 

11:00 – 11:05 
Pozdravna riječ  
 

• prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu 

11:05 – 11:20 
Uvod 

• akademik Dario Vretenar, predsjednik Upravnog odbora Hrvatske zaklade za 
znanost 

11:20 – 12:50 

Predstavljanje projekata Hrvatske zaklade za znanost:  

 
• Razvoj in vitro/ex vivo modela za ispitivanje permeabilnosti novih topičkih 

oftalmičkih lijekova, prof. dr. sc. Jelena Filipović Grčić, Farmaceutsko-biokemijski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

• Optimiranje sustava obnovljivih izvora električne energije povezanih u 
mikromrežu, prof. dr. sc. Mato Baotić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Sveučilišta u Zagrebu 

• Trodimenzijski materijalni model razvoja aneurizme u abdominalnoj aorti,  
doc. dr. sc. Igor Karšaj, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 

12:50 – 13:15 Rasprava 

 
 
Savjet Tribine: 
akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu 
 
Organizacijski odbor 
prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, predsjednik, akademik Leo Budin,  prof. dr. sc. Nikola Đaković, 
akademik Marin Hraste,  dr. sc. Hrvoje Mataković, Vojislav Raušević,  Maja Žepec 
 
Suorganizator Kolokvija: Hrvatska zaklada za znanost 
 
Partner Tribine: Udruga inovatora Hrvatske 


