
1. PLAN RADA TERA TEHNOPOLIS  D.O.O. ZA 2016. GODINU  
 

Operativni plan rada Društva za 2015. godinu čine sljedeći zadaci: 

 
1. Inkubacija stanara u poslovnom inkubatoru TERA  

 
2. Zastupanje klijenata u postupku prijave intelektualnog vlasništva pri Državnom zavodu 

za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske. 
 

3. Izrada i izdavanje mjesečnog biltena Ureda za transfer tehnologije UTT 
 

4. Provođenje programa provjere inovativnog koncepta PoC 
 

5. Administriranje projekta EEN – realizacija aktivnosti potpore malom i srednjem 
poduzetništvu   
 

6. Administriranje projekta Erasmus za poduzetnike koji im omogućava učenje od 
iskusnih poduzetnika-mentora u EU 
 

7. Administriranje projekta SSBI-CRO-KAM-2 kroz pružanje intelektualnih usluga 
inovativnim tvrtkama i tvrtkama s potencijalom za međunarodno poslovamje (provode 
se 7 dnevne konzultacije jedan na jedan) 
 

8. Istraživanje i razvoj proizvoda/usluga za gospodarske subjekte u području istočne 
Hrvatske 
 

9. Organiziranje  edukacijskih tečajeva  
 

10. Nadogradnja prototipnog laboratorija i izrada prototipova u prototipnoj radionici 
 

11. Projekt BUDI UZOR®/INOVA® 
 

 Organiziranje izložbe inovacija, prototipova i studentskih poslovnih planova u 
suradnji sa Savezom Inovatora Zagreba 

 Natjecanje studenata i djelatnika Sveučilišta J.J. Strossmayera u pisanju 
poslovnih planova za tehnološki bazirana poduzeća. 

 Organiziranje Poduzetničke akademije 
 

12. Rad na poslovima transfera i komercijalizacija rezultata istraživanja provedenih  na 
Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku  
 

 Redovito informiranje djelatnika Sveučilišta o mogućnostima međunarodne 
istraživačke suradnje u okviru projekta EEN putem mjesečnih Novosti ureda za 
transfer tehnologije i individualnih konzultacija 

 Edukacija  djelatnika Sveučilišta i tehnološki baziranih poduzetnika u području 
zaštite intelektualnog vlasništva i komercijalizacije rezultata istraživanja 

 Mapiranje potreba tehnološki baziranih poduzetnika u području razvoja novih 
proizvoda, te njihovo umrežavanje sa Sveučilištem i adekvatnim izvorima 
financiranja 

 Intenzivna suradnja s osnivačima Društva i tvrtkama u njihovom vlasništvu na 
poticanju i razvijanju poduzetništva temeljenog na znanju i tehnologiji 

13. Sudjelovanje djelatnika Tera Tehnopolis d.o.o.  na stručnim seminarima i radionicama: 

 Seminari iz područja financija i računovodstva – završna financijska izvješća 



 Seminari iz područja praćenja aktualnih promjena zakonskih propisa u 
području računovodstva 

 Edukacije u zaštiti intelektualnog vlasništva 

 Edukacije u zaštiti okoliša 

 Regionalni treninzi u području internacionalizacije poslovanja transfera 
tehnologije na međunarodnom tržištu 

 
14. Intenzivirati rad na zajedničkim projektnim prijavama u suradnji sa Sveučilištem, 

Gradom Osijekom i OBŽ, kao i  tvrtkama u njihovom vlasništvu kroz zajedničke prijave 
EU projekata koje su od strateškog značenja za Sveučilište J.J. Strossmayer, Grad 
Osijek i Osječko- baranjsku županiju.  
 

15. Rad sa strukovnim udrugama iz područja inovatorstva i poduzetništva (HUIP i 
TEHNOSTART) 

Ankete u okviru projekata će se provesti sukladno projektnoj dokumentaciji. 

 
        Direktor Društva  

         Prof. dr.sc. Ivan Štefanić 

 
 


