Ulaganje u budućnost

SUSRETI INDUSTRIJE I ISTRAŽIVAČA
Nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija
i napredna proizvodnja i obrada
Utorak, 18. ožujak 2014. s početkom u 09:00 sati
Sveučilište u Zagrebu, Zvonimirova 8, 3. kat, Vijećnica 304
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 organizira događanje (brokerage events) s
ciljem povezivanja industrije i istraživača. Susreti se odvijaju u sklopu manifestacije Mjesec
inovacija i istraživanja 2014. kroz projekt BISTEC - Building innovation support through
efficient cooperation network.
Sudionici će imati priliku održati kratke sastanke s potencijalnim partnerima u svrhu
zajedničke prijave na natječaj ili ostvarenja suradnje na nekom drugom području. Dodatno, na
događanju će dobiti informacije o mogućnostima financiranja u sklopu poziva na natječaj u
prioritetu "Industrijsko vodstvo" za područje "Nanotehnologija, napredni materijali,
biotehnologija i napredne proizvodnje i obrade u programu Obzor 2020. Ukupni proračun
natječaja je približno 500 miliona eura za 2014 godinu, a za 2015 godinu planirano je približno
515 miliona eura.
OVDJE SE MOŽETE PRIJAVITI
Broj sudionika je ograničen, a zadnji rok za prijavu je 16.03.2014.
Događanje će se odvijati u dva dijela kroz kratka tematska predavanja i unaprijed zakazane
sastanke (susreti poslovnog umrežavanja).
Kratka tematska predavanja:
 Predstavljanje poziva na natječaj u prioritetu "Industrijsko vodstvo" za područje
Nanotehnologija, napredni materijali, biotehnologija i napredne proizvodnje i obrade u
programu Obzor 2020.
 Kako nastaju natječaji u području 'NMP+B'“
 Suradnja industrije i znanosti - Razvoj proizvoda i primjena 3D tehnologija u praksi
 Prednosti poslovnog umrežavanja putem društvene mreže Publiconn
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Susreti poslovnog umrežavanja (brokerage events):
Svaki sudionik događanja dobiti će unaprijed pripremljeni raspored susreta odnosno kratkih 5minutnih sastanaka. Raspored sadrži ime sugovornika i broj stola za svaki pojedini sastanak.
Cijeli proces će biti vođen i koordiniran, a organizatori će vam biti na raspolaganju tokom
cijelog događaja. Sastanci su zamišljeni kao kratki kako bi sugovornici imali priliku razgovarati
sa što većim brojem potencijalnih partnera, te s njima razmijeniti informacije o tvrtki ili
instituciji koju predstavljaju. Na taj način realizirati će se veći broj susreta i ostvariti mnoštvo
kontakata iz kojih se mogu razviti različiti oblici suradnje.
Program:
09:00 09:30
09:30 10:30

Dolazak i registracija sudionika
Kratka tematska predavanja
Mirjana Vuk,
Agencija za mobilnost i EU fondove, Nacionalna kontakt osoba za Obzor 2020.

„Predstavljanje poziva na natječaj u prioritetu Industrijsko vodstvo za područje
Nanotehnologija, napredni materijali, biotehnologija i napredne proizvodnje i obrade u
programu Obzor 2020.“
prof.dr.sc. Krešo Zadro,
predstavnik RH u konfiguraciji 'Nanotehnologije, napredni materijali, napredna
proizvodnja i prerada' (NMP+B) programskog odbora Obzor 2020

„Kako nastaju natječaji u području 'NMP+B'“
Igor Klarić,
Klex d.o.o

„Suradnja industrije i znanosti - Razvoj proizvoda i primjena 3D tehnologija u praksi“
Miroslav Petrović i Branimir Šloser,
Društvena mreža Publiconn

„Prednosti poslovnog umrežavanja putem društvene mreže Publiconn“
10:30 10:45
10:45 12:45
12:45 13:30

Pauza za kavu
Susreti poslovnog umrežavanja
Ručak i neformalni nastavak poslovnog umrežavanja

Za sve dodatne informacije: http://cirtt.unizg.hr/pages/events/brokerage-events?lang=hr
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