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Ulaganje u budućnost

Zagreb, 16. ožujka 2015.

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Pozivamo Vas na potpisivanje

Članske deklaracije Sveučilišne inovacijske mreže
u utorak 17. ožujka 2015. u 10.30 sati,
u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14.

Sveučilište u Zagrebu u suradnji s partnerima pokreće Sveučilišnu inovacijsku mrežu kako bi znanja,
inovacije i tehnologije razvijene u Hrvatskoj doprinijeli konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva.
Cilj je Mreže stvoriti temelj za održivu međuinstitucijsku razmjenu is
iskustava
kustava i podršku, a u svrhu
jačanja inovacijskog sustava. Djelovanjem Mreže povećat će se mogućnosti Hrvatske za korištenje strukturnih
fondova i fondova za inovacije i istraživanje EU.
Tijekom svečanoga potpisivanja, Sveučilišnoj inovacijskoj mreži pristupit će 14 sastavnica Sveučilišta u
Zagrebu,
Zagrebu partneri na projektu BISTEC, kao i Sveučilište u Rijeci, Hrvatska mreža poslovnih anđela –
CRANE, Hrvatska gospodarska komora, Tehnološki park Varaždin, TehnološkoTehnološko-inovacijski centar
Međimurje, Tehnološki park Zagreb te tvrtke Altpro d.o.o. i SD Informatika d.o.o.
Očekuje se da će Sveučilišnoj inovacijskoj mreži u sljedećem razdoblju pristupiti veći broj institucija i tvrtki.
Nakon završetka javnog potpisivanja članskih deklaracija Sveučilišne inovacijske mreže, u auli Rektorata
Sveučilišta u Zagrebu u 11.15 sati, održat će se BISTEC inovacijska konferencija. Riječ je o završnom skupu
projekta Building innovation support through efficient cooperation network BISTEC koji sufinancira Europska
unija putem europskog programa IPA iznosom od 663.423,09 €. Ukupna vrijednost projekta je 794.328,41 €.

Prilog: program inovacijske konferencije
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Projekt je sufinancirala Europska unija iz
europskog fonda za regionalni razvoj.
Predstavništvo Europske komisije u
Hrvatskoj:
Ban Centar, Ulica Augusta Cesarca 4
10 000 Zagreb
01/4681-300
ec.europa.eu/croatia
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