
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatska gospodarska 
komora pozivaju Vas na konferenciju

koja će se održati pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti u Preporodnoj dvorani palače Narodnog 
doma Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Opatička 
ulica 18, Zagreb, 11. prosinca 2018. godine s početkom u 
8.45 sati.

Pozivamo Vas da svojom prisutnošću uveličate konferenciju koja se organizira u 
sklopu “Strateškog projekta za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i 
tematskih inovacijskih platformi”.

Projektom se želi stvoriti učinkovit i samoodrživ okvir za podršku i poticanje 
ulaganja privatnog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije, kao i podići svijest o 
značaju istraživanja, razvoja i inovacija za rast i razvoj hrvatskog gospodarstva 
temeljenog na znanju i izvrsnosti. Korisnik Projekta je Ministarstvo gospodarstva, 
poduzetništva i obrta, a partner je Hrvatska gospodarska komora. Projekt je 
sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog 
programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

Cilj konferencije je predstavljanje aktivnosti uspostave inovacijskog sustava 
Republike Hrvatske kroz osnovana tematska inovacijska vijeća. Naglasak je na 
povezivanju poslovnog sektora sa znanstveno-istraživačkom zajednicom u svrhu 
postizanja sinergijskog efekta potrebnog za učinkovitu uspostavu nacionalnog 
inovacijskog sustava.

Molimo da svoj dolazak potvrdite putem online 
obrasca koji se nalazi na web stranici www.cronis.eu
najkasnije do 10. prosinca 2018. godine do 10 sati.

Tematska inovacijska vijeća 
– karika koja nedostaje

Ovaj događaj sufinanciran je sredstvima iz „Strateškog projekta za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih 
platformi“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

POTVRDITE SVOJ
DOLAZAK

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1M24_9yQrwGlXSxt9m1ICXpMd8juuLBsDVua3Pbb4UH4Hcw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1M24_9yQrwGlXSxt9m1ICXpMd8juuLBsDVua3Pbb4UH4Hcw/viewform


Konferencija

PREPORODNA DVORANA PALAČE NARODNOG DOMA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI, 
OPATIČKA ULICA 18 (GORNJI GRAD), ZAGREB, 11. PROSINCA 2018.

Tematska inovacijska vijeća – karika koja nedostaje

Program konferencije
08.15 – 08.45

08.45 – 09.00

09.00 – 09.15

09.15 – 09.20

11.00

09.20 - 09.30

09.30 – 09.45

09.45 – 10.00

10.00 – 11.00

Registracija

Uspostava inovacijskog sustava Republike Hrvatske, g. Darko Horvat, 
ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta 

Suradnja poslovnog i znanstvenog sektora, akademik Zvonko Kusić, 
predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Pozdravni govor, g. Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore

Osvježenje i networking

Aktivnosti tematskih inovacijskih vijeća, mr. sc. Danijela Ćenan, direktorica  
Sektora za industrijski razvoj i inovacijski sustav Hrvatske gospodarske komore

Očekivanja poslovnog sektora od poticaja za istraživanje, razvoj i inovacije 
te tematskih inovacijskih vijeća, g. Tomislav Debeljak, predsjednik Uprave i 
osnivač DIV grupe d.o.o.

Međunarodna iskustva povezivanja poslovnog i znanstvenog sektora, g. 
Hardy R. Schmitz, International Association of Science Parks and Areas of 
Innovation

Panel rasprava: Kako poboljšati suradnju poslovnog i 
znanstvenog sektora?
Moderator:  g. Mateo Ivanac, Hrvatska gospodarska komora
Sudionici: 
g. Mario Antonić, državni tajnik Ministarstva gospodarstva, 
poduzetništva i obrta
dr. sc. Tome Antičić, državni tajnik Ministarstva znanosti i obrazovanja
g. Mate Rimac, osnivač i direktor tvrtke Rimac Automobili d.o.o.

Ovaj događaj sufinanciran je sredstvima iz „Strateškog projekta za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih 
platformi“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


