Ulaganje u budućnost

Zagreb, 26. svibnja 2014.

Pozivamo Vas na

s usret poslovnog umrežavanja

Sigurna, čista i učinkovita energija
u utorak 27. svibnja 2014. u 9 sati,
Sveučilište u Zagrebu, Kralja Zvonimira 8, III. kat, Vijećnica 304.

Susret poslovnog umrežavanja na temu Sigurna, čista i učinkovita energija organizira Sveučilište u Zagrebu u
okviru IPA projekta Building innovation support through efficient cooperation network BISTEC.
Tijekom skupa sudionici će imati priliku održati kratke poslovne sastanke s potencijalnim partnerima u svrhu
zajedničke prijave na natječaj za područje Sigurna, čista i učinkovita energija u okviru programa Obzor 2020 ili
ostvarenja mređusobne suradnje na nekom drugom području. Također, zahvaljujući prijavi na društvenu mrežu
Publiconn sudionici će po završetku susreta poslovnog umrežavanja ostati u stalnom kontaktu s potencijalnim
partnerima te imati pristup informacijama o linijama financiranja različitih poslovanja i istraživanja.
Skup će se održati u dva dijela: kroz kratka tematska predavanja i unaprijed zakazane sastanke (susrete poslovnog
umrežavanja). Kratka tematska predavanja održat će Alan Kečkeš iz Agencije za mobilnost i EU fondove, Ivan
Cvrk iz Instituta za elektrotehniku tvrtke Končar, dr. sc. Kristijan Horvat iz Centra kompetencije za obnovljive
izvore energije (CKOIE) i Miroslav Petrović,
Petrović predstavnik mreže Publiconn. Skup će se nastaviti kratkim
sastancima tijekom kojih će sudionici imati priliku razgovarati s većim brojem potencijalnih partnera te s njima
razmijeniti informacije o tvrtki ili instituciji koju predstavljaju.
Susrete poslovnog umrežavanja organizira Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u
Zagrebu u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo i
investicije i Agencijom za mobilnost i programe Europske unije s ciljem povezivanja industrije i istraživača.
Sudjelovanje na susretima poslovnog umrežavanja je besplatno.
Podsjetimo, prvi susret poslovnog umrežavanja koje organizira Sveučilište u Zagrebu u okviru projekta BISTEC
održan je 18. ožujka 2014. na temu Nanotehnologija, napredni materijali, biotehnologija i napredna proizvodnja i
obrada te je na njemu sudjelovalo više od trideset predstavnika tvrtki i organizacija te tridesetak znanstvenika sa
Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom susreta održano je više od 400 individualnih sastanaka.
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Building innovation support through efficient cooperation network BISTEC sveobuhvatan je projekt vrijedan
794 000 eura, od čega iznos EU potpore iznosi 664 000 eura.
Detaljnije informacije o drugom susretu poslovnog umrežavanja na temu Sigurna, čista i učinkovita energija
dostupne su na mrežnoj stranici:
http://cirtt.unizg.hr/pages/events/brokerage-events/brokerage_energy_im14?lang=hr
Za daljnje informacije o ovom događanju ljubazno molim da se obratite Davoru Plavšiću u Ured za transfer
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (tel. 4698 174, e-mail: davor.plavsic@unizg.hr ).

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