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Kada i gdje? Što?  Predavači Za koga?  

 

ponedjeljak, 7. svibnja 

Znanstveno tehnologijski 
park Sveučilišta u Rijeci  

velika dvorana 

Kampus Sveučilišta u 

Rijeci 

10.30 – 11.00 

Europska poduzetnička mreža - vrata ka 
konkurentnosti i inovacijama 
 
11.15 – 12.45 

Regionalna konkurentnost i Strukturni fondovi - 

sadašnje i buduće mogućnosti razvoja 
 

13.00 – 13.45 
Mogućnosti prekogranične i transnacionane suradnje 

za Republiku Hrvatsku 

 
14.00 – 14.45 

Kako pripremiti natječajnu dokumentaciju za 
dobivanje bespovratnih sredstava EU? 

 

Centar za EU projekte Sveučilišta u Rijeci 

Znanstveno tehnologijski park Sveučilišta u 

Rijeci  

Ministarstvo gospodarstva 

Ministarstvo poduzetništva i obrta 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije 

 

Središnja agencija za financiranje i 
ugovaranje programa i projekata EU 

poslovni sektor 

jedinice lokalne i regionalne samouprave 

organizacije civilnog društva 

istraživačke i obrazovne institucije  

 

 

četvrtak, 3. svibnja 

Ekonomski fakultet 

Aneks 

Ivana Filipovića 4 

 

 

 

11.00 – 13.30 

Svečano otvorenje Europskog tjedna  na Sveučilištu u 

Rijeci 

Predstavljanje mogućnosti za partnerstva, stručna 

usavršavanja i projekte: 

 Program za cjeloživotno učenje 

 Erasmus 

 Mladi na djelu 

Prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u 
Rijeci 

Prof. dr. sc. Heri Bezić, dekan Ekonomskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

 

Centar za EU projekte Sveučilišta u Rijeci 

Promotori Agencije za mobilnost i programe 

EU  

Služba za međunarodnu suradnju Sveučilišta u 

Rijeci 

obrazovne institucije (vrtići, osnovne i 
srednje škole, visokoobrazovne institucije 

i druge ustanove za obrazovanje) 

studenti i studentske udruge 

organizacije civilnog društva  

jedinice lokalne i regionalne samouprave 
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utorak, 8. svibnja 

Filozofski fakultet  

prostorija 006 

Kampus Sveučilišta u 

Rijeci 

 

10.30 – 12.45* 

Financijska pravila FP7 programa 
Praktični zadatak: Izvješćivanje u FP7 

 

13.00 – 13.45 
Sudjelovanje hrvatskih organizacija u FP7 

 

14.00 – 15.30 

Mogućnosti programa Humanities in the European 

Research Area (HERA) 

Horizon 2020: istraživanje i inovacije - budućnost u 

transdisciplinarnosti 

Ana Grdović, NCP za financijska pitanja u FP7,  

Agencija za mobilnost i programe Europske 
unije 

 

Staša Skenžić, koordinator nacionalnih kontakt 
osoba, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 

sporta 

 

Jelena Đukić, Hrvatska akademija znanosti i 

umjetnosti  

Akademkinja Milena Žic Fuchs, Filozofski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

akademska zajednica  

istraživači svih znanstvenih područja 

 

   

 
* Broj sudionika je ograničen i potrebno je prijaviti se na projektiEU@uniri.hr do 7. svibnja u 14.00 sati. 

         

srijeda, 9. svibnja 

Građevinski fakultet  

prostorija 003 

Kampus Sveučilišta u 

Rijeci 

12.00 – 13.00 

After Croatia's Ratification of the EU Accession 

Treaty: What is next? 

Ambasador Paul Vandoren, šef Delegacije 
Europske unije u Republici Hrvatskoj 

Moderatorica: Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, 
prorektorica za znanost i razvoj 

akademska zajednica  

šira javnost 

 

Eventualne izmjene rasporeda Europskog tjedna bit će objavljene na službenim mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci, www.uniri.hr.  

Za sve informacije možete se javiti na projektiEU@uniri.hr. 
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