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Društveno odgovoran projekt
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IZVORNO HRVATSKO

DESTINACIJA HRVATSKA

PODUZETNA HRVATSKA

INOVATIVNA HRVATSKA

STUDENTI!
 Prijavite projekt i osvojite 21 000 kuna!
  Rad u timu: 1-3 osobe
   Omogućujemo vam edukativne materijale i stručnu podršku
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Uvod 
Hrvatska pamet Hrvatskoj društveno je odgovoran projekt Poslovnog 
dnevnika s ciljem nagrađivanja izvrsnosti hrvatskih studenata, ali i 
poticanja njihovog lakšeg uključivanja u sustav nacionalne ekonomije.  

Depopulacija i odljev mozgova jedan je od najozbiljnijih strukturnih 
problema s kojima se Hrvatska danas suočava. U potrazi za boljim 
poslom i boljom budućnošću svaki dan Hrvatsku napušta tridesetak 
ljudi, među kojima je iznimno velik udjel visokoobrazovanih. Nažalost, 
svaki treći Hrvat s diplomom u ruci svoje znanje i talente stavlja na 
raspolaganje nekoj drugoj državi. Sa stopom nezaposlenosti mladih 
od 40 posto, Hrvatska je druga u Europi, odmah nakon Španjolske, 
dok procjena stope odlaska obrazovanog stanovništva iz zemlje 
iznosi poraznih 29,4 posto. Anketiranjem studenata završnih godina 
nekoliko prestižnih zagrebačkih fakulteta, znanstvenici su došli do 
podatka da ih čak 76 posto razmišlja o odlasku iz Hrvatske nakon 
završetka fakulteta, a da će ih 20 posto to zaista i učiniti  

Poslovni dnevnik kao vodeća dnevna poslovna novina u Hrvatskoj 
smatra da rješavanje ovog problema mora biti nacionalni razvojni 
prioritet te se želi aktivno uključiti u taj proces. Zahvaljujući svojim 
jedinstvenim medijskim platformama, Poslovni dnevnik želi preuzeti 
ulogu inicijatora zajedničkog djelovanja svih segmenata društva, te 
potaknuti suradnju poslovne, akademske i političke javnosti na 
stvaranju uvjeta za ostanak mladih akademski obrazovanih ljudi u 
Hrvatskoj s jedne strane, ali i uključiti mlade, visokoobrazovane 
građane u proces promišljanja smjera budućeg razvoja Hrvatske.  
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Opis projekta

Hrvatska pamet Hrvatskoj je natjecanje studentskih razvojnih 
projekata. Cilj natjecanja jest prezentirati ideje, znanja i sposobnosti 
hrvatskih studenata pretočene u konkretne projekte vezane na pet 
osnovnih tematskih smjerova nacionalne razvojne strategije. 

Pet najboljih radova (po jedan u svakom tematskom zadatku) 
bit će nagrađeno novčanim nagradama u iznosu od 21 tisuću 
kuna na potrošačkoj kartici, dok će svi sudionici dobiti priliku 
institucionalizirane demonstracije vlastitih znanja i sposobnosti 
zainteresiranim poslodavcima, kao i priliku za stjecanje novih znanja 
i umijeća iz segmenta projektnog menadžemnta koje će im Poslovni 
dnevnik, u suradnji s partnerima, tijekom trajanja projekta omogućiti.  

Također, Poslovni dnevnik ovaj projekt planira iskoristiti kao povod 
za poticanje šire društvene rasprave o problemu nezaposlenosti 
mladih, te pokušati inicirati i konkretne prijedloge nekih regulatornih 
rješenja koja bi rezultirala ublažavanjem efekata koji iz ovog 
negativnog trenda proizlaze.
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Koje su projektne teme?

Svaki prijavljeni rad mora biti definiran unutar jednog od  
5 tematskih okvira: 

1) Izvorno Hrvatsko

Od projektnih zadataka na ovu temu očekuje se da odgovore na 
pitanje kako učiniti izvorno hrvatski brend i proizvod još poznatijim 
i prepoznatljivijim te kako povećati njegovu vrijednost. Naravno, ne 
mora nužno biti riječ o već postojećem proizvodu, ali niti o samo 
jednom proizvodu. Kreativna industrija kao takva nudi čitav niz 
mogućnosti za razvoj novog, autohtonog i samo našeg proizvoda 
nastalog kao proizvod kreativnog uma i stvaralaštva. Natjecatelji bi 
trebali osmisliti način na koji će proizvod plasirati, istaknuti njegove 
kvalitete svojom kreativnošću i idejama ili jednostavno smisliti 
potpuno novi proizvod te strategiju za njegov što bolji uspjeh na 
našem i inozemnim tržištima.  

ODabErI TEmU I PrIjavI SvOj raD!
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2) Destinacija Hrvatska

Od projektnih zadataka ove tematike očekuje se prezentacija ideja 
usmjerenih ka cilju boljeg razvoja turizma u Hrvatskoj, posebno što 
se tiče trenutno nerazvijenih grana turističke ponude. Naravno, nisu 
isključene niti inovativne ideje vezane za konvencionalne turističke 
projekte i proizvode, poput turističkih ruta i aranžmana koje će 
privući nove goste s potpuno nesvakodnevnom ponudom ili pak 
potpuno preuređenje neke potencijalne turističke destinacije. 
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3) Održiva Hrvatska

Od projektnih zadataka ove tematike očekuju se prijedlozi nove 
strategije i osmišljavanje novih načina proizvodnje, uzgoja i plasiranja 
na tržište proizvoda, temeljenih na održivom gospodarenju prirodnim 
bogatstvima. Također, prihvatljive su i ideje jedinstvenih proizvoda 
za upotrebu u nekima od grana koje smo spomenuli u razradi 
tematike, dakle farmaceutske, kozmetičke i ostale navedene 
industrije. Uspješnom suradnjom studenata različitih fakulteta može 
se, primjerice, osmisliti čitav proces od uzgoja i tretiranja neke 
ljekovite biljke, njene berbe pa do konačne upotrebe njenih ljekovitih 
svojstava u proizvodu koji ćete osmisliti. 
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4) Poduzetna Hrvatska

U sklopu projektnih zadataka ove temtike od studenata se očekuje 
da predlože konkretne poduzetničke ideje i projekte usmjerene 
razvoju održivih biznisa. Ti prijedlozi mogu biti usmjereni k otkrivanju 
novih tržišnih niša, ali i stvaranju novih poslovnih koncepata 
utemeljenih na već postojećim biznisima i poslovnim modelima. Kako 
iskoristiti sve što trenutno posjedujemo kao zemlja kako bi naša 
konkurentnost bila na većem nivou, izazov je ove projektne teme. 
Kako zasnovati održiv biznis od nule, kako spajanjem raznih sektora 
i dijelova Hrvatske te iskorištavanjem onog pozitivnog i kvalitetnog 
što svaki sektor i regija nudi, stvoriti bolju i poduzetniju Hrvatsku 
– pitanja su koja mogu inspirirati natjecatelje koji se odluče za ovu 
projektnu temu. 

PODUZETNA HRVATSKA

INOVATIVNA HRVATSKA

IZVORNO HRVATSKO

DESTINACIJA HRVATSKA
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5) Inovativna Hrvatska

Od projektnih zadataka ove tematike očekuje se da prezentiraju 
inovativne ideje koje će biti od velike koristi pojedincima ili tvrtkama 
te time pomoći dodatnom razvoju Hrvatske i ojačati naš  status 
na polju inovativnosti u svijetu, ali i ideje koje se odnose na 
mogućnosti boljeg poticanja inovativnosti među mladima. To može 
biti interaktivna internetska stranica koja nudi do sada neviđene 
mogućnosti, neki novi tehnološki proizvod koji će olakšati posao 
u nekoj grani industrije, ali i novu metodu poticanja inovativnosti 
u društvu – mogućnosti su doista velike, a ideje su ono što nas 
treba pomicati prema naprijed u budućnosti.  

INOVATIVNA HRVATSKA
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WEB SPECIJAL

Web specijal ćemo intenzivno koristiti kako bismo, prije svega, 
studentskoj populaciji pružili platformu na kojoj mogu sve podrobno 
saznati o tematici project managementa, etabliranja projektnog 
tima, timskog rada – rada u grupi, vođenja tima, o prezentacijskim 
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vještinama u svrhu adekvatnog predstavljanja projekta 
ciljanoj publici, prodaji projekta i sl. 

Sve objave u tisku vezane uz projekt također će se 
prenositi i na web specijal.

Svrha web specijala je da bude koristan, aktualan u 
smislu informiranja i nadasve funkcionalan. 

PraTITE PrOjEKT Na www.poslovni.hr/hph



H
r

v
a

t
sk

O
J

PaMEtHrvatska

Kakvu će podršku sudionicima pružiti  
Poslovni dnevnik?

Sudionici projekta, uz prethodnu registraciju, dobit će mogućnost 
pristupa ekskluzivnoj opsežnoj bazi edukativnih materijala na 
temu projektnog menadžmenta, prezentacijskih i prodajnih vještina, 
upravljanja vremenom, grupnog rada, poslovnog upravljanja i sl. Baza 
će se nalaziti na portalu poslovni.hr/hph i bit će zaključana za sve 
ostale posjetitelje portala
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Cjelogodišnja editorijal kampanja na  
svim platformama Poslovnog dnevnika

Neke od potencijalnih tema 25 problemskih članaka:

• Odlazak studenata iz Hrvatske 
• Samozapošljavanje mladih
• Studentske start-up tvrtke
• Koliko fakulteti pripremaju mlade za tržište rada
• Suradnja fakulteta i realnog sektora
• Čime se bave mladi nezaposleni s diplomama u rukama
• Kako europske zemlje pomažu mladim nezaposlenima
• Deficitarna zanimanja za mlade
• Suradnja akademika i studenata za vrijeme studiranja
• Studentske radne prakse na fakultetima
• Top studenti i njihova budućnost
• Propulzivne fakultetske grane
• Ponuda poslova i uvjeti rada u ˝obećanim˝ stranim zemljama
• Akademska mobilnost – studentske razmjene
• Djelokrug rada studentskih udruga
• Studenti pomažu studentima i socijalno ugroženim skupinama 
 (studenti prava i pravna klinika za sve građane i sl.)
• Usporedba našeg obrazovnog sustava s drugim zemljama
• Problemi mladih na tržištu rada
• Trend studiranja u Europskoj uniji
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Prilozi na tiskanoj i online  
platformi Poslovnog dnevnika

• “Hrvatsko znanje” veljača 2015. 
• “Project management” travanj 2015.
• “mladi u poduzetništvu” lipanj 2015.
• “multidisciplinarnost” listopad 2015.
• “rezime” prosinac 2015.

više informacija o projektu saznajte na 
www.poslovni.hr/hph
e-mail: hph@poslovni.hr ili na broj telefona 01/6326 009


