Ulaganje u budućnost

Zagreb, 17. ožujka 2014.

Pozivamo Vas na
susret poslovnog umrežavanja

Nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija
i napredna proizvodnja i obrada
u utorak 18. ožujka 2014. u 9.30 sati,
Sveučilište u Zagrebu, Kralja Zvonimira 8, III. kat.

Susret poslovnog umrežavanja Nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija i napredna proizvodnja i
obrada održat će se u okviru manifestacije Ožujak - mjesec inovacija i istraživanja na Sveučilištu u Zagrebu.
Susret organizira Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (CIRTT).

Riječ je o prvom događanju na kojem će sudionici dobiti jedinstvenu priliku za pronalaženje novih partnera u
svrhu zajedničke prijave na istoimeni natječaj Nanotehnologija, napredni materijali, biotehnologija i napredne
proizvodnje i obrade u okviru programa Obzor 2020 ili ostvarenja suradnje na nekom drugom području. Riječ je o
suradnjama koje su neophodne kako bi se ostvarilo financiranje znanstvenih istraživanja u razdoblju od 2014.do
2020. Podsjetimo, ukupni proračun natječaja Nanotehnologija, napredni materijali, biotehnologija i napredne
proizvodnje i obrade iznosi oko 500 milijuna eura za 2014. godinu, dok se u 2015. u ovaj program planira uložiti
oko 515 milijuna eura.
Susreti poslovnog umrežavanja prilika su za razgovor istraživača sa što većim brojem potencijalnih partnera,
ostvarivanje poslovnih kontakata i susreta, realizaciju suradnje te razmjenu informacija o projektima, trgovačkim
društvima ili institucijama koju predstavljaju. Nakon prvog dijela događanja, tijekom kojega će predavači održati
kraća tematska predavanja, očekuje se da će uslijediti oko 600 pojedinačnih razgovora između istraživača i
predstavnika industrije.
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Podsjetimo, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu već tradicionalno organizira
manifestaciju Ožujak - mjesec inovacija i istraživanja, na kojoj uz stručnjake za transfer tehnologije CIRTT-a,
polaznicima nova znanja prenose i brojni vanjski predavači s praktičnim iskustvom u svojim područjima. CIRTT
u ožujku postaje središnje mjesto okupljanja znanstvenika, studenata i inovatora, a u suradnji s domaćim i
stranim stručnjacima i poduzetnicima, svi zainteresirani mogu dobiti sve informacije o inovacijama i istraživanju.
Kao i proteklih godina, i ove je godine u okviru manifestacije Ožujak - mjesec inovacija i istraživanja CIRTT
pripremio bogat program radionica, između ostaloga, o transferu tehnologije, uspostavljanju jakih sporazuma,
upravljanju intelektualnim vlasništvom te odnosima s javnošću, na kojima će vanjski stručnjaci te predstavnici
kompanija i organizacija poput Ericsson Nikola Tesla, Agencije za mobilnost i programe EU, Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu i dr., iznijeti konkretne primjere suradnje znanosti i industrije.
Napominjem da će tijekom sljedećih godinu dana u sklopu projekta BISTEC - Building innovation support
through efficient cooperation network biti organizirana još tri susreta poslovnog umrežavanja.

Detaljnije informacije o susretu poslovnog umrežavanja Nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija i
napredna proizvodnja i obrada dostupne su na mrežnoj stranici http://cirtt.unizg.hr/pages/events/brokerageevents/brokerage_nano_im14?lang=en-us .

Više informacija o manifestaciji Ožujak - mjesec inovacija i istraživanja možete pronaći na mrežnoj stranici
http://cirtt.unizg.hr/pages/events/innovation-and-research-month-14 .

Za daljnje informacije o ovom događanju, manifestaciji Ožujak - mjesec inovacija i istraživanja te projektu
BISTEC, ljubazno molim da se obratite Ivi Radočaj Novak u Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
(tel. 4698 177, e-mail: irnovak@unizg.hr).

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