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PROGRAM RADA U 2021.G. 
 
 
 

I PROGRAM U RH 
 
1. INOVA-BUDI UZOR 2021. 
 
45. Hrvatski salon inovacija i 16. Izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih 
planova, Zagreb, 13.-16. listopad 2021. 
 
45. Hrvatski salon inovacija i 16. Izložba Budi Uzor održat će se u Zagrebu. INOVA 2021 
trebala bi biti najveća izložba inovacija održana u  Hrvatskoj i druga najveća europska 
izložba inovacija. Uz niz pratećih sadržaja, izložbe mladih inovatora iz RH,Canade, SAD, 
Malezije, Taivana, Poljske, Rumunjske i svih susjednih država, izložbe komercijalnih 
inovacija, novih proizvoda, inozemnih inovacija, u planu su i  novosti, B2B susreti i 
namijenski sadržaji za dodatnu komercijalizaciju inovacija, posebni programi za mlade i 
međunarodni stručni skup. Sve to će Zagreb u listopadu 2021.g. učiniti inovatorskim 
središtem svijeta. 
 
Na tragu duge tradicije pripreme nacionalne izložbe inovacija, uz tradicionalnu potporu 
Grada Zagreba, primjerenu suradnju sa Zagrebačkim velesajmom, kao i veliki međunarodni 
ugled, očekujemo još jednu veličanstvenu INOVU! 
 
Posebnost 45 izdanja INOVE će biti dodatna online poslovna promidžba kao sjajno 
postignuće INOVA 2020 i proslave jubileja Izložbe i Saveza. 
 
 
2.PROGRAM RADA S MLADIM INOVATORIMA 
 
2.1. INOVA-MLADI 2021 
 
IZLOŽBA INOVACIJA UČENIKA ZAGREBAČKIH OSNOVNIH, SREDNJIH ŠKOLA I 
STUDENATA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM, ZAGREB, 29. svibnja 2021. 
 
 Najveća izložba inovacija mladih u RH, koja redovito od 2001.godine okuplja sva 
dostignuća mladih zagrebačkih inovatora uz goste iz cijele Hrvatske i prijatelje iz inozemstva. 
INOVA-MLADI je program Saveza inovatora Zagreba, Udruge inovatora Fakulteta strojarstva 
i brodogradnje i zagrebačkih udruga mladih inovatora s ciljem da velikom izložbenom 
manifestacijom potaknu daljnji razvitak inovatorstva mladih u Gradu Zagrebu. Izložba će 
ponovno biti održana u Narodnom sveučilištu Dubrava-Kulturni centar. 
 
 
 
 



 
2.2. MLADI@INOVACIJE 2021. 
 
13. Izložba MLADI@ INOVACIJE 2021.- Matulji 
 
Ove 2021. godine, po trinaesti  put organizira se nacionalna izložba MLADI&INOVACIJE, a 
domaćin će biti Općina Matulji. Riječ je o izložbi na kojoj se mogu vidjeti najbolji radovi 
mladih inovatora iz cijele Hrvatske, izložba na kojoj će i ove godine biti organiziran cijeli niz 
radionica na kojima će mladi posjetitelji moći i aktivno sudjelovati. Do sada se godišnje 
prezentiralo preko 50 radova mladih inovatora iz svih dijelova Hrvatske, iz centara kao što su 
Županija Osječko Baranjska, Sisačko Moslovačka, Vukovarsko Srijemska, Zagrebačka i 
Grada Zagreba, Požeško Slavonske, Koprivničko-Križevačke, Primorsko-goranske i Splitsko 
dalmatinske. Organizator ovogodišnje manifestacije je Savez inovatora PGŽ Rijeka, ali treba 
istaknuti potporu u organizaciji Saveza riječkih inovatora, KIN Kastava Udruge inovatora 
Šterika iz Praputnjaka, UI "INTERINOVA" Matulji, IN kluba Rijeka, ZTK Rijeka, te 
suorganizatora Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Srednje škole za elektrotehniku i 
računalstvo Rijeka, Tehničke škole Rijeka i Saveza inovatora Zagreba. Ove godine nastavlja 
se  po četvrti put organizacija Nacionalnog natjecanja u 3D printanju. Specifičnost je i niz 
radionica na izložbi kao što su keramika, programiranje arduina, radionice elektronike, 
modelarska radionica i robotika. Svi zainteresirani učenici, posjetitelji moći će se uključiti u 
radionice elektrotehnike, radionice izrade keramike, STEM radionice, radionice modelarstva 
Šterika ... Ovo je 13 izložba i pred njom su novi izazovi. Izložba ima obrise kako se je željelo 
od samog početka, visoko stručna s dobrim radovima, s kvalitetnim radionicama za 
posjetitelje, s prezentacijama i svakako izložba koja je mjesto druženja mladih inovatora i 
mjesto razmjene njihovih iskustava.  
 
 
 
3. PORTAL ZA PROMICANJE INOVATIVNOSTI I POPULARIZACIJU ZNANOSTI 
    Zagreb, siječanj-prosinac 2021. 
 
 
Portal je namijenjen svim dobnim skupinama i u tom pogledu ima obrazovni karakter. 
Istovremeno će pojedini segmenti portala služiti kao potpora inovacijskim procesima u 
poduzećima i akademskoj zajednici te ukazivati na pravce mogućeg djelovanja javne 
administracije usmjerenog na jačanje konkurentnosti nacionalnog gospodarstva te povećanja 
produktivnosti poduzeća. Sadržaj portala se prezentira uz pomoć većeg broja temeljnih 
kategorija kao što su primjerice inovativna ekonomija, kreativne klase/industrije, kreativnost, 
itd., a temeljne kategorije sastoje se isto tako od nekoliko segmenata. Iz tog razloga 
potrebno je urediti vizualni i tekstualni materijal na portalu na način da informacije budu lako 
dostupne posjetiteljima istog. 
Portal će se svakih dva do tri mjeseca nadopunjavati novim sadržajima po svim utvrđenim 
kategorijama odnosno pod kategorijama. Izvori informacija, podataka i znanja su knjige, 
časopisi, Internet i različite baze podataka/platforme, dnevni domaći te inozemni  tisak. 
Sličan internetski sadržaj ne postoji u Hrvatskoj. Pri tome je evidentan nedostatak. Sadržaj 
će biti zanimljiv i koristan svim gospodarskim subjektima, institucijama i pojedincima koji 
shvaćaju važnost inovativnosti i primijenjene znanosti te se žele  informirati kao i unaprijediti 
svoje sposobnosti u tim područjima. Uz sve navedene značajke portala izraditi će se nekoliko 
poboljšanja. Među njima će se predstaviti novi vizualni identitet, zajedno s logom, radi bolje 
prepoznatljivosti istog, te segment portala u obliku bloga gdje će urednik raditi recenzije  
najznačajnijih knjiga koje se bave problematikom tema objavljenih na portalu. 
Portal je 2020 postao dio nove online inovatorske platforme pripremljene za INOVU 2020, 
što mu daje nove promidžbene izglede na globalnoj razini. 
 
 



II MEĐUNARODNI PROGRAM 
 
 

UVOD 
 Niz godina provedbe ovog Programa rezultirao je brojnim uspjesima, osobito: 

- Međunarodnom promocijom naše Domovine predstavljanjem iznimnih stvaralačkih 
dostignuća naših inovatora i poduzetnika; 

- Brojnim vrhunskim nagradama u jakoj međunarodnoj konkurenciji diljem svijeta od 
SAD do Taiwana i Malezije, ističemo 3 nacionalne pobjede na najvećoj svjetskoj 
izložbi inovacija INPEX u Pittsburghu i 2 na velikoj ruskoj izložbi inovacija ARHIMED 
u Moskvi, novčanu nagradu za INFRAREDDESIGN, drugi najbolji izložak INPEX 
2010, sve izložbe nagrađene zlatnim odličjima INPEX 2012.i  2013. i 2017., PLATINA 
BIS 2013, OBELISK BIS 2016, pobjedu na izložbi MTE u Maleziji 2019 

- Iznimne komercijalne uspjehe, ukupno 32% izloženih inovacija na izložbama od 
2001.g. – 2018.g. je plasirano na inozemna tržišta, a samo na INPEX-u 2010 
potpisano je već do sada tri komercijalna ugovora, velik uspjeh Inovacijskih misija, 
ARHIMED 2013 i BIS 2013, INTARG 2016 i 2017, HK INODESIGN 2017, MTE 2018 i 
2019 

- brojna odličja s online izložbi 2020.g.(Euroinvent, ITE,Macao,GIF,KIDE) 
 
 
 
 
 
1. 
  
IPITEX 2021,  međunarodna izložba intelektualnog vlasništva, inovacija i novih tehnologija  
               Bangkok, Tajland, 02.-06.veljače 2021. , ONLINE 
 
Ovo je nova izložba, pod izravnim pokroviteljstvom tajlandske vlade kroz Nacionalno 
istraživačko vijeće /NRCT/ uz vrlo ozbiljnu organizaciju proteklih godina. Poticanje suradnje 
tajlandskih i inozemnih inovatora osobito u znanstvenim područjima moguće izlaganje 
tajlandskih inovatora na INOVI. 
Cilj izložbe: 
- komercijalizacija inovacija na dalekoistočnim tržištima, uz dogovorenu potporu 
Veleposlanstva RH u Kraljevini Tajland 
-promičba hrvatskog inovatorstva i RH 
-afirmacija inovatorstva mladih 
 
 Očekivani učinici: -10-tak uspješnih izložaka u smislu odličja i komercijalizacije, promičba u 
RH 
                              -sudjelovanje tajlandskih inovatora na INOVA 2019 
                              -2020 i nastavak izlaganja 
 
Planiramo izložit 8-10 inovacija 
 

 
2. 

 
ARHIMED 2021, Međunarodni salon inovacija i naprednih tehnologija  
Moskva, Ruska Federacija,  23.-26. ožujak 2021. 
 

Izložba ARHIMED je u razdoblju 1998-2019. postala vodeća smotra inovatora u tom 
dijelu svijeta, sa oko 1100 izložaka iz 22 država iz cijelog svijeta i 10-tak tisuća poslovnih 



posjetitelja iz Ruske federacije i inozemstva, a sve to s oko 200 milijuna USD vrijednih 
sklopljenih poslovnih dogovora.  

Tijekom desetogodišnjeg razdoblja ARHIMED je postao partner velikog broja 
inovatora, znanstvenika, vlasnika prava industrijskog vlasništva i poduzetnika, pružajući im 
sve potrebne oblike potpore za uspješnu komercijalizaciju. Broj uspješnih ugovora sklopljenih 
u okrilju ARHIMEDA raste iz godine u godinu. 

Rusko tržište je zadnjih 20-tak godina cilj svih velikih nacionalnih gospodarstva 
svijeta. Svojom veličinom, brojnim i raznolikim potrebama, sve većim financijskim 
mogućnostima i tranzicijskim obilježjima, ono i hrvatskim inovacijama i novim proizvodima 
predstavlja veliki izazov. Osobit interes iskazan je za proizvode ekološke vrijednosti, one 
namijenjene zdravlju, novosti iz metalne industrije, kemijske industrije, sigurnosti ljudi, 
prometa, medicine, multimedije i građevinarstva. 
Cilj izložbe: 
- komercijalizacija inovacija na ruskom  tržištu 
- promičba hrvatskog inovatorstva, i RH 
- afirmacija inovatorstva mladih 
- stjecanje novih znanja i iskustava kroz razmjenom ideja, osobito mladih sudionika izložbe 
Nastavak suradnje s međunarodnim klubom ARHIMED 
Planirano izlaganje 8-10 inovacija. 
Tijekom 2020, izložba je djelomično održana online zbog pandemije COVID-a, koja je izbila 
neposredno prije početka ARHIME-a. 
 

 
3. 
 
 

EUROINVENT 2021-EUROPSKA IZLOŽBA INOVACIJA 
Iasi, Rumunjska, 20.-22. svibanj 2021. ONLINE 
 
 Euroinvent organizira Rumunjski forum inovatora u suradnji s EUROPE DIRECT 
infocentrom Europske komisije u Rumunjskoj. 
 Euroinvent je izložba inovacija koja uz potporu Europske komisije nastoji okupiti 
istočnoeuropske države članice EU s gostima iz Rusije, Moldove i Ukrajine, kao  regionalna 
eurpska izložba inovacija. Prigoda je to za komercijalizaciju naših inovacija na dijelu tržišta 
EU koje do sada nismo koristili. Prednosti tržišta su znatno lakša dostupnost, otvorenost i 
veličina. Nakon niza komercijalnih pokušaja na tržištu zapadno-europskih država, SAD i 
Rusije, ovo je velika šansa za plasman u Rumunjskoj i okolnim državama. 
 Predstojeći EUROINVENT će na izravan način koristiti niz opcija potpore EU na 
temelju iznimnog uspjeha izložbe 2019.g.  
 Savez inovatora Zagreba je uspostavio primjerenu suradnju s Rumunjskim forumom 
inovatora, što jamči značajno mjesto hrvatskih izlagača na EUROINVENT-u. Biti će to 
uzvratni posjet nakon uspješnog sudjelovanja Rumunjskih inovatora na INOVA 2009-2020. 
 Na Euroinventu očekujemo izložiti 10-14  inovacija, 2 mlada inovatora. 
  

 
 

4.  
 
E-NNOVATE World Invention & Innovation Show 
Bydgoszcz, Poljska, 23.-25. lipanj 2021. 
 
Nova izložba inovacija, koju uključujemo u program umjesto INTARG-a. Ovo je vrlo 
suvremeni concept izložbe osobito komercijalno orjentiran, koji povezuje klasičnu izložbu s 
online platformom stvorenom za široku međunarodnu komercijalizaciju inovacija. Uz to, 



Izložba će imati niz obrazovnih sadržaja, koji bi sudionicima trebali pružiti niz novih znanja o 
međunarodnom marketing inovacija i pravu  industrijskog vlasništva. 
Planiramo izložbiti 10-14 inovacija, 2 mlada inovatora s mentorima. 
 
 

5. 
JIDE 2021, JAPAN INVENTION and DESIGN EXPO 
Međunarodna izložba inovacija i dizajna, Kyoto, 18.-20. lipanj 2021.  
 
JIDE je dugogodišnji projekt WIIPA kojim se želi stvoriti kvalitetna međunarodna izložba 
inovacija u Japanu. Nekoliko pokušaja nije u cijelosti uspjelo, ali su naznake bitnog napretka 
u Kyotu u lipnju. Ta bi izložba trebala biti svojevrsna generalna proba za veliki JIDE u Osaki 
2021.g. Razlog sudjelovanja je dodatna potpora sastavu WIIPA, koji je Savezu stvorio 
značajan dio međunarodnog uspjeha. 
 
 6.  
 
INTERNATIONAL INVENTION AND TRADE EXPO, (ITE), Poslovna izložba sa sajmom 
inovacija, London,  Velika Britanija, 23.-24.rujan 2021. 
 
Britansko tržište nudi iznimne izglede za komercijalizaciju inovacija, koje na žalost zadnje 
izložbe BIS u Londonu nisu omogućavale. Zato predlažemo sudjelovanje na novoj 
londonskoj izložbi inovacija u organizaciji iskusnih i međunarodno priznatih stručnjaka. 
Izložba će slijedećeg kolovoza biti održana u prestižnom BARBICAN centru u poslovnom 
središtu Londona. 
Biti će to nastavak dugogodišnje tradicije sudjelovanja hrvatskih inovatora na londonskim 
izložbama inovacija, za koje postoji izniman interes naših inovatora-poduzetnika.  
HGK će izvesti još jednu Inovacijsku misiju koja uz sudjelovanje Veleposlanika RH u 
Londonu jamči maksimalizaciju komercijalnih izgleda. 
Briljantan uspjeh ITE već u prvom izdanju, 2019.g. najavljuje niz novih mogućnosti. Elitni 
londonski izložbeni prostor, afirmiran u britanskoj poslovnoj zajednici i iznimni promidžbeni 
dosezi organizatora jamstvo su poslovnog uspjeha sudjelovanja hrvatskih inventivnih 
poduzetnika na ovoj izložbi. 
No, tu je i dodatna prigoda, koju će otvoriti Veleposlanstvo RH u Ujedinjenom Kraljevstvu. 
Veleposlanstvo će u suradnji sa Savezom i HGK pripremiti izložbu hrvatskih inovacija u 
nadaleko poznatom izložbeno-poslovnom salonu Veleposlanstva. Na otvaranje će biti 
pozvani predstavnici diplomatskog zbora i poslovne zajednice, pa će ta, nazovimo to uvjetno, 
izložba uz izložbu, doista maksimalizirati poslovne izglede predstavljanja hrvatskih inovatora 
u Londonu. 
ITE je 2020 izveden online, a 2021 očekujemo povratak na 2019.g. započetu sjajnu 
koncepciju izložbe. 
Planiramo izložiti 10-12  inovacija. 
 

 
7. 
 

SVJETSKI FORUM INOVATORA /GFI/ 
Limasol, Cipar,  listopad 2021. 

 
Međunarodni Klub inovatora „Arhimed“ dugogodišnji partner Saveza inovatora Zagreba i 
tradicionalni izlagač na hrvatskim izložbama inovatora INOVA, organizira Svjetski forum 
inovatora u Limasolu na Cipru. 
Forum ima niz sadržaja, među kojima ističemo: 
-međunarodnu izložbu industrijskog vlasništva uz sudjelovanje inovatora, nositelja prava na 
patent, žig ili industrijsko obličje na globalnoj razini; 



-predstavljanja nacionalnih izaslanstava s izabranim projektima spremnim za 
komercijalizaciju; 
-međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju o globalnom značaju inovacija, licenciranju 
patenata i aktivnostima potpora inovatorima 
-predavanja o značaju industrijskog vlasništva. 
 
Forum je namijenjen članovima Kluba Arhimed, inovatorima-poduzetnicima i nositeljima 
prava industrijskog vlasništva, studentima i znanstvenicima, kao i inventivno usmjerenim 
kompanijama. Naše sudjelovanje na Forumu rezultat je, velikog izaslanstva međunarodnog 
Kluba ARHIMED na izložbi INOVA-BUDI UZOR 2019 u Zagrebu. 
Tijekom 2020, GIF je izveden online uz sudjelovanje 5 zagrebačkih inovacija uz osvojeno 
zlato i srebro. 
Planiramo izložiti 8-10 inovacija. 
  
     8. 
   
KIDE 2021., MEĐUNARODNA IZLOŽBA INOVACIJA I DIZAJNA 
Kaohsiung, Tajvan,  prosinac 2021. 
 
WIIPA organizira izložbu inovacija koju će pratiti i okupljanje 30 države članice i Izborna 
skupština. Savez je od osnivanja 2011.g. član-utemeljitelj WIIPA (Svjetske organizacije 
inovatora i intelektualnog vlasništva). Zamjenica predsjednika Saveza obnaša funkciju 
dopredsjednice WIIPA a tajnik dužnost direktora operacija. Članstvo omogućava potporu 
sudjelovanju na velikim međunarodnim izložbama inovacija, suradnju u međunarodnoj zaštiti 
intelektualnog vlasništva i organiziranje sudjelovanja velikog broja azijskih država na INOVI. 
Izložba se,  nastavlja na desetogodišnju tradiciju INST-a, najveće svjetske izložbe inovacija, 
pa će sudjelovanje Saveza na KIDE zamjeniti ranije, tradicionalne nastupe na INST-u. 
Osobito je vrijedan dio Izložbe koji se odnosi na mlade inovatore s posebnim ocjenjivnjem i 
nizom dodatnih sadržaja namijenjenih mladima. S osobitim ponosom ističemo pobjedu, 
mladog zagrebačkog inovatora i poduzetnika Mateja Bošnjaka 2018.g. i izniman uspjeh 
Darka Špiljarića 2019.g. 
Cilj izložbe: 
-promičba hrvatskog inovatorstva i  RH 
-takmičenje s najboljim inovatorima svijeta i osvajanje primjerenog broja odličja 
-komercijalizacija inovacija na svjetskom tržištu 
Očekivani učinci: 
Ostvarenje ciljeva izlaganja, promičba u RH, sudjelovanje taiwanskih inovatora na INOVA 
2019. 
Planiramo izložiti 8-10 inovacija, 2 inovacije mladih 
Savez na KIDE 2020 sudjeluje s 10 izložaka “na daljinu”. 
 
 
 
 

Savez hrvatskih inovatora 
Predsjednica 

Ljiljana Pedišić, mag.ing.cheming. 
 

 


