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POSLOVNI SUSRETI

- Interreg Adrion program: Održiva i inovativna prenamjena iskopanih lučkih sedimenata
- ERASMUS+: Traže se partneri za razvoj višejezične platforme za e-učenje u poljoprivrednom 
   sektoru i lancima opskrbe 
- Razvoj kontrolnih sustava za industriju 4.0
- Proizvođač grickalica traži dobavljače orašastih plodova, suhog voća, grahorica, čipsa i drugih 
   vrsta grickalica
- - Tehnologija mikro-enkapsulacije kofeina
- Belgijska tvrtka specijalizirana u proizvodnji i distribuciji mesnih proizvoda traži prehrambene 
   proizvode, ambalažu i štapiće za ražnjiće

IZDVOJENI EEN PROFILI ZA SURADNJU

U sklopu programa Erasmus za mlade poduzetnike, nekoliko je uspješno završenih razmjena, 
nekoliko u tijeku, a između onih u pripremi našla se i osječanka Mirna Vlahović koja želi 
pokrenuti vlastiti posao. 

OSJEČANI SUDJELUJU U PROGRAMU
ERASMUS ZA MLADE PODUZETNIKE

- Inovacije u poduzetništvu - 1. kvartal 2016. 
- Ulaganje u znanost i invoacije  - 2. kvartal 2016.
 

TERA ASISTENCIJA U NATJEČAJIMA
TERATERA Tehnopolis svim prijaviteljima na natječaje  nudi usluge zastupanja u području zaštite 
intelektualnog vlasništva, izradu prototipova te komercijalizaciju projekata putem Europske 
poduzetničke mreže.

NATJEČAJI U NAJAVI ZA SVEUČILIŠTE, SASTAVNICE SVEUČILIŠTA 
I INOVATIVNE PODUZETNIKE KOJI S NJIMA SURAĐUJU
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Erasmus za mlade poduzetnike je međunarodni program razmjene koji pruža priliku novim i 
ambicioznim poduzetnicima da uče od iskusnih poduzetnika koji upravljaju manjim tvrtkama u 
drugim zemljama sudionicama. Od 2015. godine TERA Tehnopolis d.o.o. je kao lokalna kontakt 
točka uključena u sedmi ciklus Programa. Njenim posredovanjem uspješno su završene tri 
razmjene, pet ih je u tijeku, a dvije u pripremi. Novi poduzetnici iz raznih dijelova Hrvatske na 
razmjeni su u Italiji, Sloveniji, Nizozemskoj, Njemačkoj i Irskoj. Mirna Vlahović, buduća osječka 
poduzetnica, također je prepoznala je prednosti koje nudi Program te je u završnim pripremama 
zaza odlazak na razmjenu u Beč. Mirna želi krenuti u vlastiti poduzetnički pothvat baveći se web 
platformom za grupno financiranje (crowdfunding). Poduzetnica specijalizirana u ovom području 
može značajno unaprijediti poduzetničko okruženje Istočne Hrvatske. 
Ako i Vi imate vlastitu ideju za pokretanje posla, a nedostaje Vam iskustva ili ste pak iskusni 
poduzetnik koji želi biti domaćin novom poduzetniku iz inozemstva i preko njega svoje poslovanje 
osvježiti novim idejama, prijavite se na Erasmus za mlade poduzetnike. 

OSJEČANI SUDJELUJU U PROGRAMU 
ERASMUS ZA MLADE PODUZETNIKE

NATJEČAJI U NAJAVI

NOVOSTI UREDA ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE VELJAČA 2016.

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-inovacije-u-poduzetnistvu-3d2-1-1
http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-ulaganje-u-znanost-i-inovacije-1a1-4
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