
 
Ulaganje u budućnost  

 

 
 

  www.siif2.com 

 

 

   
 

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 

Donje Svetice 38, 
10000 Zagreb 

Tel: +385 1 4594-325 
Fax: + 385 1 4594-349 

www.mzos.hr 
 

Vukovarska 284 (objekt C), 
10000 Zagreb 

Tel: +385 1 459 1245 
Fax: +385 1 459 1075 

www.safu.hr 
 
 

Sveučilište u Zagrebu 
Centar za istraživanje, razvoj i 

transfer tehnologije 
cirtt.unizg.hr 

Sadržaj ove publikacije 
isključiva je odgovornost 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

    
Zagreb, 17. ožujka 2015. 

 

    

Sveučilište u Zagrebu pokrenulo Sveučilišnu inovacijsku mrežuSveučilište u Zagrebu pokrenulo Sveučilišnu inovacijsku mrežuSveučilište u Zagrebu pokrenulo Sveučilišnu inovacijsku mrežuSveučilište u Zagrebu pokrenulo Sveučilišnu inovacijsku mrežu    

 
Svečanim potpisivanjem članskih deklaracija, u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu danas je pokrenuta i 

javnosti predstavljena Sveučilišna inovacijska mreža.  

Tijekom svečanoga potpisivanja, Sveučilišnoj inovacijskoj mreži pristupilo je 14 sastavnica Sveučilišta u 14 sastavnica Sveučilišta u 14 sastavnica Sveučilišta u 14 sastavnica Sveučilišta u 

ZagrebuZagrebuZagrebuZagrebu, partneri na projektu BISTEC, kao i Sveučilište u Rijeci, Hrvatska mreža poslovnih anđela Sveučilište u Rijeci, Hrvatska mreža poslovnih anđela Sveučilište u Rijeci, Hrvatska mreža poslovnih anđela Sveučilište u Rijeci, Hrvatska mreža poslovnih anđela ––––    

CRANE, Hrvatska gospodarska komora, Tehnološki park VarCRANE, Hrvatska gospodarska komora, Tehnološki park VarCRANE, Hrvatska gospodarska komora, Tehnološki park VarCRANE, Hrvatska gospodarska komora, Tehnološki park Varaždin, Tehnološkoaždin, Tehnološkoaždin, Tehnološkoaždin, Tehnološko----inovacijski centar inovacijski centar inovacijski centar inovacijski centar 

Međimurje, Tehnološki park ZagrebMeđimurje, Tehnološki park ZagrebMeđimurje, Tehnološki park ZagrebMeđimurje, Tehnološki park Zagreb te tvrtke Altpro d.o.o.Altpro d.o.o.Altpro d.o.o.Altpro d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Genera d.d., Pliva Hrvatska d.o.o., Genera d.d., Pliva Hrvatska d.o.o., Genera d.d., Pliva Hrvatska d.o.o., Genera d.d.    i SD i SD i SD i SD 

Informatika d.o.o.Informatika d.o.o.Informatika d.o.o.Informatika d.o.o.    Članske deklaracije kojima su ove institucije i tvrtke pristupile    Sveučilišnoj inovacijskoj 

mreži potpisali su njihovi čelnici.  

Na svečanosti potpisivanja, prisutnima u auli Rektorata obratio se prorektor za inovacije, transfer tehnologije i 

komunikacije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Šimpragaprof. dr. sc. Miljenko Šimpragaprof. dr. sc. Miljenko Šimpragaprof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, nakon čega je Sveučilišnu inovacijsku 

mrežu predstavila voditeljica Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Vlatka Petrovićdr. sc. Vlatka Petrovićdr. sc. Vlatka Petrovićdr. sc. Vlatka Petrović. 

Sveučilište u Zagrebu u suradnji s partnerima odlučilo je pokrenuti Sveučilišnu inovacijsku mrežu    kako bi kako bi kako bi kako bi 

osiguralo da znanja i tehnologije razvijene u Hrvatskoj doprinesu globalnoj konkurentnosti hrvatskogosiguralo da znanja i tehnologije razvijene u Hrvatskoj doprinesu globalnoj konkurentnosti hrvatskogosiguralo da znanja i tehnologije razvijene u Hrvatskoj doprinesu globalnoj konkurentnosti hrvatskogosiguralo da znanja i tehnologije razvijene u Hrvatskoj doprinesu globalnoj konkurentnosti hrvatskogaaaa    

gospodarstva i potaknu regionalni razvoj. gospodarstva i potaknu regionalni razvoj. gospodarstva i potaknu regionalni razvoj. gospodarstva i potaknu regionalni razvoj.     

Cilj je mreže stvoriti temelj za održivu međuinstitucijsku razmjenu iskustava i međusobnu podršku, a Cilj je mreže stvoriti temelj za održivu međuinstitucijsku razmjenu iskustava i međusobnu podršku, a Cilj je mreže stvoriti temelj za održivu međuinstitucijsku razmjenu iskustava i međusobnu podršku, a Cilj je mreže stvoriti temelj za održivu međuinstitucijsku razmjenu iskustava i međusobnu podršku, a u u u u 

svrhu jačanja inovacijskog sustava.svrhu jačanja inovacijskog sustava.svrhu jačanja inovacijskog sustava.svrhu jačanja inovacijskog sustava.    Djelovanjem Mreže maksimalno će biti iskorištene mogućnosti koje 

proizlaze iz članstva u EU i regionalnih inicijativa za dobrobit članova Mreže, hrvatskoga gospodarstva i 

društva.  

Sveučilišna inovacijska mrežaSveučilišna inovacijska mrežaSveučilišna inovacijska mrežaSveučilišna inovacijska mreža povezuje članove iz javnog i privatnog sektora koji će, dijeleći znanje, ideje i 

rad, imati mogućnost stvoriti raznoliku i dobro povezanu inovacijsku zajednicu koja je sposobna predvidjeti, 

stvarati i reagirati na prilike koje joj se pružaju, a s ciljem stvaranja novih vrijednosti.  

Mreža djeluje kako bi se odgovorilo na prilike za iskorištavanje inovacija koje proizlaze iz širenja tržišta za sve 

vrste inovacija, različitih mehanizama financiranja istraživanja, inovacija i poduzetništva, profesionalne 

mobilnosti i izravnih stranih ulaganja. 
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Između ostaloga, članovi Sveučilišne inovacijske mreže dijelit će međusobno svoja znanja i ideje te stvarati i 

prenositi znanja i informacije, povezivati partnere koji traže i nude inovativna rješenja različitih problema, 

uspostavljati izravan dijalog s europskim i nacionalnim tijelima državne vlasti i agencijama uključenima u  

istraživanje, razvoj i inovacije, a bit će u mogućnosti i brzo okupiti raznovrsne timove koji će razvijati nove 

koncepte i projektne prijedloge.   

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 Ru auli Ru auli Ru auli Rektorata ektorata ektorata ektorata 

Sveučilišta u Zagrebu od 11.15 sati,Sveučilišta u Zagrebu od 11.15 sati,Sveučilišta u Zagrebu od 11.15 sati,Sveučilišta u Zagrebu od 11.15 sati,    održava se održava se održava se održava se inovacijska konferencija, završni skup u sklopu projekta inovacijska konferencija, završni skup u sklopu projekta inovacijska konferencija, završni skup u sklopu projekta inovacijska konferencija, završni skup u sklopu projekta 

Building innovation support through efficient cooperation network BISTEC.Building innovation support through efficient cooperation network BISTEC.Building innovation support through efficient cooperation network BISTEC.Building innovation support through efficient cooperation network BISTEC.    

Podsjetimo, Building innovation support through efficient cooperation network BISTEC sveobuhvatan je 

projekt vrijedan 794 000 eura, od čega iznos EU potpore iznosi 664 000 eura. 

 

 

 

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


