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SUSRETI INDUSTRIJE I ISTRAŽIVAČA 

 
Informacijske i komunikacijske tehnologije   

(Horizon 2020 -  ICT -  Information And Communications Technologies ) 
 

 
Petak, 03. listopada 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, inovacije i 
investicije, Agencijom za mobilnost i programe Europske unije i Hrvatskom udrugom 
poslodavaca organizira događanje (brokerage events) s ciljem povezivanja industrije i 
istraživača.  
 
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 
za područje "Informacijske i komunikacijske tehnologije“ u programu Obzor 2020. 
 
DOĐITE I PRONAĐITE PARTNERA ! 
 
Susreti se odvijaju u sklopu projekta BISTEC - Building innovation support through efficient 
cooperation network, a sudjelovanje je besplatno. 
 

OVDJE SE MOŽETE PRIJAVITI 
Broj sudionika je ograničen, a zadnji rok za prijavu je 01. listopad 2014. 
 
Događanje će se odvijati u dva dijela kroz kratka tematska predavanja i unaprijed zakazane 
sastanke (susreti poslovnog umrežavanja).  
 
Svaki sudionik događanja dobiti će unaprijed pripremljeni raspored susreta odnosno kratkih 5-
minutnih 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. 
 

http://cirtt.unizg.hr/?p=1030
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Program: 
 

08:30 - 
09:00 

Dolazak i registracija sudionika 

09:00 - 
09:10 

Pozdravni govori: 
 
Prof. dr. sc. Srđan Novak, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, SuZ 
Ivan Božac, Sektor za industriju, Odjel za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj, HGK 
Ivan Ante Nikolić, HUP-Udruga informatičke i komunikacijske djelatnosti 

09:10 - 
11:00  

Kratka tematska predavanja   

 

Katarina Vukušić, NCP za područje ICT, Agencija za mobilnost i programe EU 
Obzor 2020 i nove informacije za 2015. godinu u ICT području 

Prof. dr. sc. Mario Kovač, ekspertni član hrvatske delegacije programskog odbora LEIT: ICT 
Stvaranje Radnog programa ICT 2016. – 2017. 

Siniša Drobnjak, S.D Informatika d.o.o. 
Predstavljanje tvrtke i suradnje s znanstvenom zajednicom u razvoju novih proizvoda 

Ante Sarjanović, Mireo d.d. 
Predstavljanje tvrtke i suradnje s Prometnim fakultetom, SuZ 

Ninoslav Vitas, APLIKATA d.o.o. 
Predstavljanje tvrtke i suradnje s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultet, SuZ 

Miroslav Petrović i Branimir Šloser 
Prednosti poslovnog umrežavanja putem društvene mreže Publiconn 

11:00 - 
11:15 

Pauza za kavu  

11:15 - 
13:15  

Susreti poslovnog umrežavanja 
Kratki unaprijed dogovoreni sastanci s potencijalnim partnerima 

13:15 - 
14:00  

Ručak i neformalni nastavak poslovnog umrežavanja 

 
Za sve dodatne informacije: http://cirtt.unizg.hr/?p=1030 
 
KONTAKT:  
Davor Plavšić, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije 
Email: davor.plavsic@unizg.hr 
Mob: 099/4698174 
 

http://cirtt.unizg.hr/?p=1030

