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POZIVNICA NA OKRUGLI STOL „SVEUČILIŠTE I GOSPODARSTVO – ODGOVOR NA KRIZU“ 

Projekt „Razvoj inovacijskog sustava na Institutu Ruđer Bošković i Sveučilištu u Rijeci“ 

Financiran u sklopu IPA programa Europske unije za Hrvatsku 

 

Poštovani,  

 

zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Okrugli stol „Sveučilište i gospodarstvo – odgovor na krizu“, koji 

će biti održan: 

                                                        u petak, 25.  svibnja 2012., u 10.00 h 

Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, Velika dvorana 

Slavka Krautzeka 83/a, Rijeka 

 

Okrugli stol organizira se u sklopu projekta „Razvoj inovacijskog sustava na Institutu Ruđer Bošković 

i Sveučilištu u Rijeci“ za kojeg su dobivena sredstva iz programa IPA, komponente IIIc, u visini od 

413.027,67 eura. Na Okruglom stolu će biti predstavljeni rezultati Projekta: mapiranje znanja, uspostava 

baze podataka u suradnji s IRB-om, te donošenje inovacijske strategije Sveučilišta. 

 

Znanje se danas smatra novim proizvodom kojeg biraju mnoge zemlje u stvaranju konkurentnih 

prednosti. Znanje stvara nove mogućnosti za kompetentne i ambiciozne istraživače, i time više potencijala 

za brži ekonomski rast. Ekonomija temeljena na znanju je ona gdje stvaranje i korištenje znanja 

značajno doprinose ekonomskom rastu i bogatstvu. 
Navedeni  projekt predstavlja izazov Sveučilištu u Rijeci u stvaranju modernog sveučilišta temeljenog na 

znanju te je stoga podrška fakulteta, odjela i samih istraživača izuzetno važna kao što su važni i napori 

koje ulažu članovi projektnog tima. Predviđeni cilj projekta, a ujedno i povod organiziranja Okruglog 

stola, je da će nakon dovršetka projekta istraživači sa sveučilišta imati više prilika surađivati izravno s 

gospodarskim subjektima, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini, te da će Sveučilište u 

Rijeci postati dio inovacijskog društva i primjer modela prijenosa inovacija i znanja u drugim 

institucijama u Republici Hrvatskoj, ali i širem okruženju.  

 

Po završetku Okruglog stola predviđeno je neformalno druženje, te izjave za medije. 

Molimo da svoj dolazak potvrdite do 21. svibnja 2012., na: 

 

Elvira Marinković Škomrlj, moderatorica Okruglog stola, e-mail: elvira.skomrlj@uniri.hr mob:091 218 

2889 

Radujemo se Vašem dolasku! 

 

S poštovanjem,  

prof. dr. sc. Zdravko Lenac, pomoćnik Rektora za EU projekte i inovacije   

 

Privitak: Program događanja 
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