
 

 

 

 

Sveučilište u Rijeci Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o., 

društvo za inovacije i transfer tehnologije, upućuje 

 

 

P R V I  P O Z I V  

 

za podnošenje prijava za prijam u Sveučilište u Rijeci Znanstveno-tehnologijski 

park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. 

 

 

Ovim Pozivom za prijam u Sveučilište u Rijeci Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. (u 

nastavku: ZTP), pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe koje udovoljavaju uvjetima Poziva da se 

prijave za subvencionirani pred-inkubacijski i inkubacijski boravak te korištenje usluga i potpora u ZTP-u 

na lokaciji Slavka Krautzeka 83a (Sveučilišni kampus na Trsatu). 

 

1. Predmet poziva 
 

Program inkubacije i predinkubacije unutar ZTP-a podrazumijeva sljedeću moguću infrastrukturu, usluge 

i potpore unutar ZTP-a prilagođene potrebama prijavitelja: 

 

1.1. Infrastrukturne potpore jesu one potpore koje ZTP pruža Korisnicima na temelju ugovora o 

poslovnoj suradnji, a uključuju osobito sljedeće:  

• otvorene prostorije za predinkubaciju i inkubaciju novoosnovanih tvrtki opremljene 

osnovnim uredskim namještajem, pristupom mrežnim servisima i telefonskim uslugama, 

• prostorije opremljene osnovnim alatima za laboratorijski rad ili razvoj prototipa s trofaznom 

strujom, vodom, plinom, pristupom mrežnim servisima, telefonskom uslugom, 

ventilacijskim sistemima s filterima za zrak i klima-uređajem, 

• učionice s namještajem, kompjutorima, projektorima, pločama za pisanje i sl. 

• uredske prostorije opremljene namještajem, pristupom mrežnim servisima i telefonskim 

uslugama. 

• konferencijska dvorana s namještajem, projektorima, pločama za pisanje, pristupom 

mrežnim servisima, 

• zajedničko korištenje servera, telefaksa, pisača (printera), fotokopirne opreme i skenera itd. 

• zajedničke prostorije kao što su čajna kuhinja, kafeteria, sanitarne prostorije i sl. 

• održavanje (npr. usluge čišćenja, grijanja i hlađenja te indirektni troškovi struje, vode i sl.) 

 

Početna raspoloživost prostora ZTP-a iznosi oko 2000 m
2
. 
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Prostori unutar ZTP-a daju se na korištenje u veličini do 60 m
2 

po Korisniku. Iznimno se može 

razmotriti i mogućnost davanja većeg prostora na temelju obrazloženog zahtjeva, koji se obavezno 

prilaže Prijavi uz ostalu dokumentaciju. 

 

1.2.  Savjetodavne usluge i potpore jesu one usluge i potpore koje ZTP samostalno ili u suradnji s 

poslovnim partnerima pruža svojim korisnicima na temelju ugovora o poslovnoj suradnji, a 

uključuju osobito sljedeće: 

• zaštita intelektualnog vlasništva (u pravilu u suradnji s Uredom za transfer tehnologije 

Sveučilišta u Rijeci)  

• osmišljavanje strategije razvoja i implementacije poslovanja, konzultacije pri izradi i/ili izrada 

poslovnog plana, istraživanje i analiza tržišta, istraživanje i analiza konkurencije i tehnoloških 

trendova, poboljšanje proizvodno-poslovnih procesa, osmišljavanje strategija pristupa 

potencijalnim investitorima, kupcima i dobavljačima, nadzor i mentorstvo poslovanja, 

savjetovanje u marketinškim aktivnostima, potpora u postupku osnivanja tvrtke, analiza 

poslovanja, pomoć u prikupljanju sredstava, menadžmentu ljudskih potencijala,  pronalasku 

adekvatne profesionalne usluge na tržištu i sl. 

 

1.3. Ostale usluge i potpore jesu one usluge i potpore koje ZTP pruža Korisnicima na temelju 

ugovora o poslovnoj suradnji, a uključuju osobito sljedeće: 

• recepcija s prijemom i otpremom pošte,  

• korištenje knjižnog  fonda ZTP-a,  

• virtualna knjižnica i pristup knjižničnoj građi Sveučilišta u Rijeci, uključujući i elektronične 

časopise koji su dostupni Sveučilištu u Rijeci, 

• korištenje baza podataka, poslovnih aplikacija i mjesta na serveru,  

• sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima, okruglim stolovima, forumima i 

radionicama, 

• organizacija stručnih skupova, seminara, okruglih stolova, forma ili radionica za potrebe 

Korisnika, 

• povezivanje sa stručnjacima iz specijaliziranih područja na Sveučilištu u Rijeci, 

• uspostavljanje kontakata s mrežom stručnjaka iz specijaliziranih područja u zemlji i 

inozemstvu. 

 

2. Opći uvjeti  
 

ZTP će svoje usluge i potpore pružati Korisnicima koji zadovoljavaju sljedeće opće uvjete: 

• imaju osnove za ostvarivanje komercijalnog rezultata svoje poslovne ideje, 

• razvijaju, odnosno žele razvijati nove proizvode za tržište, 

• primjenjuje nove tehnologije, znanja i vještine, 

• primjenjuju nove procese ili inovativni poslovni koncept, 

• zapošljavaju visokoobrazovane djelatnike (ukoliko je korisnik pravna osoba), 

• imaju osobu/odjel koji radi na poslovima istraživanja i razvoja (ukoliko je korisnik pravna  

osoba), 

• međunarodno su konkurentni i usmjereni na izvoz (ukoliko je korisnik pravna osoba). 
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3. Prioritetna strateška područja 
 

Prednost pri ulasku u ZTP imati će kandidati čiji predmet prijave spada u kategoriju prioritetnih 

nacionalnih, regionalnih odnosno sveučilišnih strateških područja, kao što su: 

• informacijska tehnologija i telekomunikacija (npr. multimedija i networking, razvoj novog 

softvera ili hardvera),  

• elektronika (npr. razvoj mikroelektroničkih komponenti uređaja),  

• biotehnologija (npr., bioinformatika, proteomika, genomika, glikomika), 

• marikultura,  

• brodarska industrija i otpremništvo,  

• alternativni izvori energije,  

• zaštiti okoliša,  

• precizno inženjerstvo (npr., fotonika i nanotehnologija) 

• ostale tehnologijske grane koje uključuju:  

o istraživanje i razvoj proizvoda, servisa ili procesa uključujući ispitivanje tržišta, produkt 

menadžment i slično,  

o proizvodno i procesno inženjerstvo, obrazovanje, kvalifikacija i srodni proizvodi kao i 

podrška proizvodnih procesa. 

 

4. Opis kandidata 
 

Prijavu mogu podnijeti sljedeće fizičke i pravne osobe: 

• znanstvenici, nastavnici, suradnici i osobe izabrane u stručna zvanja na Sveučilištu u Rijeci ili 

drugom sveučilištu odnosno istraživačko-razvojnoj instituciji, uz uvjet povezanosti sa 

Sveučilištem u Rijeci, 

• studenti prediplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija na Sveučilištu u Rijeci, odnosno 

drugim sveučilištima, uz uvjet povezanosti sa Sveučilištem u Rijeci, 

• izumitelji te ostali pojedinci koji imaju ideje s visokim potencijalom komercijalizacije, a 

uključuju suradnju sa znanstvenicima Sveučilišta u Rijeci, 

• poduzetnici u poslovnom okruženju s istraživačko-razvojnom komponentom koja se temelji na 

suradnji sa Sveučilištem u Rijeci. 

 

5. Predmet prijave 
 

Predmet Prijave ZTP-u je poslovna ideja, odnosno projekt koje Kandidat prijavljuje za razvoj u ZTP-u s 

ciljem ostvarivanja prilike korištenja infrastrukturnih, savjetodavnih i ostalih potpora unutar ZTP-a, i to: 

1. rezultati istraživanja nastali kao rezultat razvojno-istraživačke djelatnosti na Sveučilištu (odnosno 

na bilo kojoj od njegovih sastavnica) od strane osoba koje su u radnom odnosu na Sveučilištu u 

Rijeci ili bilo kojoj od njegovih sastavnica i sve druge osobe koje su vezane uz djelovanje na 

Sveučilištu temeljem posebnih ugovora, primjerice vanjski suradnici, gostujući profesori i 

istraživači, vanjski članovi istraživačkih timova, studenti dodiplomskih, diplomskih odnosno 

poslijediplomskih studija, ukoliko imaju suglasnost poslodavca ili pravo raspolaganja rezultatima 

istraživanja u svrhu prijave poslovnih projekata. 



 

Poziv za podnošenje prijava za prijam u programe ZTPa Sveučilišta u Rijeci, 2009   4 

2. Projekti fizičkih osoba koje na jedinstven način dodaju nova obilježja ili funkcije postojećim 

proizvodima ili uslugama ili stvaraju nove proizvode i usluge. 

3. Projekt čija primjena može  doprinijeti bržem razvoju Sveučilišta i time poticati komercijalizaciju i 

inovativnost na Sveučilištu. 

4. ostali projekti koji na bilo koji način povezuju znanje stvoreno na Sveučilištu s poduzetništvom, a 

radi razvoja znanstvenog i ekonomskog potencijala regije i države. 

 

6. Sadržaj Prijave 
 

Prijava mora sadržavati: 

1. popunjeni “Obrazac za prijavu”kojeg je moguće podići u prostorijama ZTP-a ili na mrežnim 

stranicama ZTP-a, 

2. životopise ključnih menadžera zaposlenih u tvrtki, uključujući menadžera u istraživanju i razvoju te 

svih najvećih vlasnika, ako se radi o pravnoj osobi, odnosno životopise ključnih članova 

projektnog tima, 

3. upravljačku strukturu / organizacijski dijagram, 

4. rješenje o upisu tvrtke u registar trgovačkog suda RH ili obrtni registar RH ili Izjavu o osnivanju 

trgovačkog društva ako se radi o pravnoj osobi, odnosno potvrda o zaposlenju na Sveučilištu u 

Rijeci ili nekoj od njegovih sastavnica, odnosno potvrda kojom se dokazuje povezanost iz točaka 

4.2. – 4.4. ovog Poziva, 

5. rješenje o razvrstavanju Nacionalnog zavoda za statistiku (NZS), a prema Nacionalnoj klasifikaciji 

djelatnosti, ako se radi o pravnoj osobi, 

6. posljednje temeljne godišnje izvještaje (ako pravna osoba posluje više od godine dana), 

7. akt o osnivanju i Statut društva (ako ima), 

8. prijedlog petogodišnjeg poslovnog plana s osnovnim sadržajem (Sažetak, Naziv i detaljan opis 

svih proizvoda i/ili servisa koje će pružati, Plan istraživačko razvojnih potreba i kapaciteta, Plan 

prodaje i marketinga, Financijski plan, Implementacijski (provedbeni) plan i Zaključak). 

 

7. Evaluacijski postupak 
 

Prilikom evaluacije Prijava, koristit će se sljedeći evaluacijski kriteriji: 

 

Novitet/Kreativnost - Ocjenjuje se stupanje novine ili kreativnosti u predmetu prijave. Ocjene se daju 

od 1 do 10 s time da je 1 najniža ocjena koja ukazuje na nepostojanje novine, a 10 najviša. 

 

Snaga Intelektualne imovine - Ocjenjuje se snaga i potencijal zaštite intelektualnog vlasništva, 

sadržajno i prostorno. Ocjene se daju od 1 do 10 s time da je 1 najniža ocjena koja ukazuje na 

nepostojanje mogućnosti zaštite, a 10 najviša. 

 

Uključenje treće strane - Ocjenjuje se uključenost treće strane u istraživanje tj. nastanak ideje, otkrića 

ili projekta i postojanja osnove za buduća potraživanja prihoda od rezultata komercijalizacije. 

Vrednuje se ocjenama od najniže 1 do najviše 10 gdje 1 ukazuje na značajna potraživanja trećih 

osoba, a 10 na isključenost trećih osoba. 

 



 

Poziv za podnošenje prijava za prijam u programe ZTPa Sveučilišta u Rijeci, 2009   5 

Prezentacija, vrijeme do tržišta, status projekta - Ocjenjuje se stupanj razvoja ideje, projekta, koji 

ukazuje na potrebno dodatno vrijeme njegovog razvoja do spremnosti za početak komercijalizacije.  

 

Identifikacija tržišta i prihodovni potencijal - Ocjenjuje se mogućnost komercijalizacije u kontekstu 

identifikacije tržišnog potencijala. Ocjenama od najniže 1, za nedostatak informacije o tržištu, do 

najviše 10, za identificirano tržište sa visokim potencijalom komercijalizacije. 

 

Smjer eksploatacije-kompletnost projektnog tima - Ocjenjuje se istraživačko-razvojni potencijal 

projekta kroz snagu tima koji stoji iza projekta. Najniža ocjena 1, ukazuje na slabost tima, dok ocjena 

10, ukazuje na postojanje jakog tima. 

 

Evaluaciju prijava pristiglih na Poziv provodi Povjerenstvo za odabir korisnika ZTP-a uz, ako je potrebno, 

stručnu pomoć stručnjaka iz pojedinih područja. 

Sastav, djelokrug rada i način postupanja Povjerenstva za odabir korisnika ZTP-a, opći kriteriji evaluacije 

te ostala pitanja važna za provođenje evaluacijskog postupka uređena su Priručnikom o provođenju 

evaluacijskog postupka za odabir korisnika ZTP-a. Priručnik se može dobiti na uvid u prostorima ZTP-a uz 

prethodnu najavu. 

 

ZTP zadržava pravo tijekom evaluacijskog postupka zatražiti od kandidata dodatne podatke vezane uz 

predmet Prijave. 

 

8. Formalni i sadržajni razlozi za neprihvaćanje prijava 
 

ZTP zadržava pravo neprihvaćanja prijava u sljedećim slučajevima: 

1. nepravodobnost Prijave, 

2. nepotpunost Prijave, 

3. ukoliko se utvrdi da predmet Prijave nije sukladan pozitivnim propisima Republike Hrvatske i 

aktima Sveučilišta u Rijeci te, 

4. postojanje sadržajnih razloga, sukladno rezultatima provedenog evaluacijskog postupka. 

 

9. Priopćavanje rezultata 
 

Uprava ZTP-a donijeti će Odluku o rezultatima provedenog postupka po Pozivu za prijam kandidata u 

ZTP u roku od 60 dana od dana zaključenja ovog Prvog Poziva. Odluka o rezultatima sadrži rang listu 

pozitivno i negativno ocijenjenih prijava te pojedinačna obrazloženja negativno ocijenjenih prijava koja 

se pismenim putem dostavljaju kandidatima u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke. Popis 

pozitivno ocijenjenih prijava objavljuje se na mrežnim stranicama ZTP-a, a  prema odluci Uprave ZTP-a i 

na drugi prikladan način. 

 

Kandidatu s pozitivno ocijenjenom prijavom temeljem Odluke o rezultatima Uprava ZTP-a će ponuditi 

sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji.  
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10. Trajanje Poziva 
 

Ovaj Prvi Poziv otvoren je do 12.10.2009. 

 

11. Slanje prijava 
 

Prijava s popratnom dokumentacijom dostavlja se preporučenom pošiljkom u jednom primjerku u 

zatvorenoj omotnici s naznakom: ZA POZIV na adresu Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci 

d.o.o., Slavka Krautzeka 83/a, Rijeka, najkasnije do 12.10.2009. (datum poštanskog žiga).  

 

12. Pružanje dodatnih informacija 
 

Sve ostale informacije u vezi s Pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 8.00 – 15.00 

sati u sjedištu ZTP-a (uz prethodnu najavu) ili na brojeve telefona 051 406-592, 051 406 594 i slanjem e-

mail poruke na step-ri@uniri.hr. 

 


