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Izvještaj o radu Tematskih
inovacijskih vijeća u 2019. godini

Godina 2019. obilježena je aktivnim radom inovacijskih vijeća (Nacionalnog inovacijskog vijeća,
Inovacijskog vijeća za industriju te tematskih inovacijskih vijeća), organizacijom konferencije s
temom inovacija, objavom faze II natječaja Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji
proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja te početkom izrade inovacijske platforme.
Tematska inovacijska vijeća započela su s radom početkom 2019. godine i to prvom sjednicom
na kojoj su odabrani predsjednik i zamjenik predsjednika.
Nakon inicijalnog uključivanja članova, tijekom godine, Inovacijsko vijeće za industriju je na
svojim sjednicama potvrdilo niz novih članova koji su naknadno iskazali interes za sudjelovanje
u radu TIV-ova. Na kraju 2019. godine svih pet TIV-ova imalo je ukupno 221 člana.
U sklopu rada TIV-ova, osnovani su Validacijski odbori kao formalna radna tijela te Akcijske
radne grupe kao neformalna tijela. Svaki TIV ima po jedan validacijski odbor a Akcijske radne
grupe formirane su za svako od 13 podtematskih prioritetnih područja navedenih u Strategiji
pametne specijalizacije.
U proljeće 2019. godine objavljen je Javni poziv za dostavu projektnih ideja poslovnog sektora
za aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u područjima definiranima Strategijom pametne
specijalizacije RH. U sklopu poziva, projektne ideje poslovnog sektora prikupljale su se s ciljem
pripreme zalihe projektnih ideja poslovnog sektora u području istraživanja, razvoja i inovacija
(IRI) u skladu sa Strategijom. Ovim pozivom prikupljale su se isključivo projektne ideje, koje će
se kasnije koristiti za usmjeravanje nadolazećeg natječaja za financiranje projekata koje
raspisuje Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u području IRI. Validaciju pristiglih
prijava projektnih ideja poslovnog sektora provodili su članovi Validacijskog odbora pojedinog
TIV-a, sukladno kriterijima validacije koje je potvrdio svaki TIV.
Na Javni poziv pristiglo je 300 projektnih ideja poslovnog sektora. Svoje projektne ideje prijavilo
je 247 poduzeća. Ukupna indikativna vrijednost projektnih ideja iznosila je 5,86 mlrd HRK te je
iz navedenog vidljivo da sve više poslovni sektor vidi koliko je područje istraživanja, razvoja i
inovacija važno za njihovu konkurentnost na globalnom tržištu. Najviše ideja je pristiglo iz
područja Energija i održivi okoliš (37 %) a ostali kako slijede: Zdravlje i kvaliteta života (21 %),
Promet i mobilnost (18 %), Sigurnost (15 %), Hrana i bioekonomija (9 %). Od zaprimljenih i
validiranih projektnih ideja pozitivnu ocjenu relevantnosti dobilo je 210 projektnih ideja,
odnosno 70 posto.
Glavni zadatak ARG-ova u 2019. godini bio je sužavanje indikativnih IRI tema po PTPP-u iz S3
strategije, za čije su sužavanje uzeli u obzir i rezultate završenog, gore objašnjenog, Javnog
poziva. Od ukupno 141 indikativne teme popis je sužen na 73 teme što predstavlja smanjenje
od 49 posto. Time je proces uspješno odrađen, a članovi TIV izrazili su zadovoljstvo da mogu
utjecati na smjer ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije odnosno uskladiti sa svojim
potrebama.
Akcijske radne grupe (ARG-ovi) i TIV-ovi su glavni instrument za nastavak procesa pametne
specijalizacije u narednom razdoblju te će omogućiti kontinuirani proces poduzetničkog
otkrivanja kroz otvorenu uključenost svih zainteresiranih dionika i savjetovanje u procesu
izrade i adresiranja specifičnih pitanja pojedinih TPP-a u okviru predviđenih strategija IRI i
1

akcijskih planova. U rad akcijskih radnih grupa mogu se, na poziv, uključiti i vanjski stručnjaci
koji nisu članovi TIV-ova.
Uz osnivanje validacijskih odbora i uspostavljanje akcijskih radnih grupa, TIV-ovi su sudjelovali
i u kreiranju prijedloga na sadržaj natječaja Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji
proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II koji je objavljen krajem godine, a kako bi se
što bolje prilagodio potrebama privatnog sektora. Nadalje, identificirane su edukativne
potrebe poslovnog sektora u svakom tematskom području u cilju jačanja kapaciteta za
istraživanje, razvoj i inovacije te su davali svoja stručna mišljenja u sklopu izrade drugih važnih
dokumenata (pr. europske industrijske strategije i sl.). Uz to, članovi TIV-ova bili su uključeni u
razvoj prijedloga strateških projekata, strukturnih reformi i provedbenih mehanizama za Radnu
skupinu za konkurentnost i industrijski razvoj te razvoj poduzetništva i obrta u sklopu treće faze
izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine.
Za članove TIV-ova organizirane su edukativne radionice iz više područja, proizašlih iz
identificiranih edukativnih potreba poslovnog sektora.
TIV-ovi su tijekom 2019. godine održali ukupno 60 sastanaka vezanih za rad Tematskih
inovacijskih vijeća, i to 32 sjednice, 21 sastanak Akcijskih radnih grupa te 7 sastanaka
Validacijskog odbora.

Trenutno je u rad Tematskih inovacijskih vijeća uključeno više od 200 predstavnika članova.
U sklopu provedbe Strateškog projekta za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i
tematskih inovacijskih platformi, u organizaciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i
obrta te Hrvatske gospodarske komore, održana je konferencija „Hrvatska – mjesto za inovacije
i pametne investicije“. Ovom prilikom, eminentni međunarodni stručnjaci u području inovacija
i poduzetništva, prenijeli su svoja iskustva o uspjehu u svijetu inovacija kao i uspostavljanju
inovacijskih sustava. Konferencija je ponajviše bila namijenjena investitorima (privatni
investitori, investicijski fondovi, fondovi rizičnoga kapitala, tzv. peer-to-peer investitori,
poslovni anđeli, banke i dr.), domaćim inovativnim tvrtkama, predstavnicima poduzeća koja
posluju u Hrvatskoj te predstavnicima inozemnih tvrtki koje su u potrazi za novim oblicima
poslovne suradnje. Jedan od glavnih ciljeva ove konferencije bilo je povezivanje inovativnih
tvrtki iz Republike Hrvatske koje razvijaju inovativne projekte, proizvode i usluge s investitorima
koji traže prilike za ulaganja u Hrvatskoj.
Članovi i predsjednici TIV-ova sudjelovali su u nacionalnoj konferenciji pod nazivom „Nacionalni
inovacijski sustav za konkurentniju Hrvatsku“. Tema konferencije bila je kako na najbolji način
istaknuti značaj istraživanja, razvoja i inovacija kao pokretača rasta hrvatskog gospodarstva.
Jedan je od ciljeva konferencije bilo je i predstaviti aktivnosti koje se provode radi uspostave
učinkovitog i dugoročno održivoga nacionalnog inovacijskog sustava. U izlaganjima hrvatskih
dužnosnika, domaćih i međunarodnih stručnjaka te panel-diskusiji u kojoj su sudjelovali
predsjednici TIV-ova, bilo je govora o Nacionalnom inovacijskom sustavu i ulogama njegovih
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dionika u stvaranju novih poslovnih prilika, pametnoj specijalizaciji te o poticanju inovacija
suradnjom poslovne i znanstveno-istraživačke zajednice.
Tijekom 2019. godine započela je izrada inovacijske platforme, zamišljene kao centralno mjesto
u okviru nacionalnog inovacijskog sustava, za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija u
Republici Hrvatskoj. Glavni cilj platforme je potaknuti rast i razvoj gospodarstva te povećati
produktivnost poslovnog, ali i znanstveno-istraživačkog sektora.
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