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Pozivamo Vas na  

okrugli stol okrugli stol okrugli stol okrugli stol     

    Upravljanje intelektuaUpravljanje intelektuaUpravljanje intelektuaUpravljanje intelektualnim vlasništvom na Sveučilištulnim vlasništvom na Sveučilištulnim vlasništvom na Sveučilištulnim vlasništvom na Sveučilištu    

u četvrtak, 24. listopada 2013. u 10.30 sati,u četvrtak, 24. listopada 2013. u 10.30 sati,u četvrtak, 24. listopada 2013. u 10.30 sati,u četvrtak, 24. listopada 2013. u 10.30 sati,    

aula Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14. 

 

 
Okrugli stol organizira Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Cilj okruglog stola je potaknuti raspravu vezanu uz zaštitu i komercijalizaciju intelektualnih tvorevina na 

Sveučilištu, razvoj institucionalne potpore upravljanju intelektualnim vlasništvom, pripadanje i pravnu zaštitu 

intelektualnih tvorevina stvorenih na Sveučilištu te ponuditi rješenja i prijedloge za unapređenje. 

 

Upravljanje intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu prvi je od četiri okrugla stola koji će se održati tijekom 

sljedeće dvije godine u sklopu europskog projekta BISTEC - Building innovation support through efficient 

cooperation network.  

 

Projekt provodi Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa 

Sveučilištem u Rijeci i 14 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te 9 organizacija iz Hrvatske, Slovenije i Srbije koje 

predstavljaju pružatelje podrške u inovacijskom sustavu, industriju i investitore. Projekt sufinancira Europska 

unija putem europskog programa IPA u iznosu od 663.423,09  eura. Ukupna vrijednost projekta je 794.328,41 

eura. 

 

Detaljnije informacije o okruglom stolu dostupne su na poveznici http://cirtt.unizg.hr/pages/events/round-

table-ip-management?lang=hr . 
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CIRTT: Centar pomaže istraživačkim skupinama Sveučilišta u osiguravanju financijskih potpora istraživanju i 

razvoju, upravljanju istraživačkim projektima, te uspostavljanju 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. 

 

BISTEC - Building innovation support through efficient cooperation network je sveobuhvatan projekt vrijedan 

794 tisuća eura koji će se provoditi tijekom dvije godine (travanj 2013.-ožujak 2015.) Opći je cilj projekta 

unaprijediti kapacitete visokoškolskih i istraživačkih institucija za transfer  tehnologija i inovacija, a pri tome im 

omogućiti suradnju s industrijom, investitorima, javnim institucijama i ostalim dionicima pri komercijalizaciji 

istraživačkih potencijala Sveučilišta.   


