
                           

 

Poštovani, 

Grad Bjelovar, zajedno s partnerima, poziva Vas da sudjelujete u projektu „Start-up Europe Week“ koji će se održati 5.-9. ožujka 2018. godine. 

Ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete aktivnostima: 

Radionica Opis Dan Vrijeme održavanja 
Mjesto 

održavanja 

Svečano otvorenje Startup Europe Week 2018. Otvorenje 
05.03. 
(pon.) 

10:00 – 10:20 Velika vijećnica Grada Bjelovara 

Panel: „Bjelovar - grad za studiranje, posao, 
poduzetništvo i obrtništvo“ 

Predstavljanje mogućnosti koje se nude novim 
poduzetnicima u Bjelovaru 

05.03. 10:30 – 11:30 Velika vijećnica Grada Bjelovara 

Radionica: „Od ideje do poduzetništva" Predstavljanje pretvaranja ideje u priliku 05.03. 12:30 – 13:15 Velika vijećnica Grada Bjelovara 

Uvod u drugi dan: „Od inkubatora do 
inovacije“ 

Od inkubacije do izlaska na tržište 
06.03. 
(uto.) 

10:00 – 10:30 
Veleučilište u Bjelovaru, 

dvorana br.4 

Predavanje: Vrednovanje poslovnih 
ideja/inovacija i primjeri dobre prakse 

Predstavljanje vrednovanja inovacija i primjeri istih 06.03. 10:30 – 11:15 
Veleučilište u Bjelovaru, 

dvorana br.4 

Radionica: „Na burzu po potporu“ Poticajne mjere HZZ-a 
07.03. 
(srij.) 

16:00 – 16:30 
 

Prostorija Tehnološkog parka 
Bjelovar 

Radionica: „Financijska kava za van“ 
Predstavljanje programa kreditiranja za poduzetnike 
(HBOR, ESIF zajmovi) 

07.03. 
16:30 – 17:00 

 
Prostorija Tehnološkog parka 

Bjelovar 

Radionica: „Poduzetnička budilica“ 
Predstavljanje natječaja kroz koje poduzetnici mogu 
financirati svoje poslovne ideje 

07.03. 
17:00 – 17:30 

 
Prostorija Tehnološkog parka 

Bjelovar 

Predavanje: „Kako uspješno prezentirati svoju 
ideju/projekt? 

Predstavljanje uspješnog prijenosa svoje ideje prema 
potencijalnim investitorima 

08.03. 
(čet.) 

10:00 – 10:45 
Prostorija Hrvatske gospodarske 

komore 

Panel: „Poduzetničke potporne institucije na 
području grada Bjelovara“ 

Predstavljanje potpora bjelovarskih institucija 08.03. 15:00 -16:00 
Veleučilište u Bjelovaru, 

dvorana br.4 

Radionica: „Kripto(nit) za poduzetnike“ Poslovanje s kriptovalutama 08.03. 16:00 – 16:30 
Veleučilište u Bjelovaru, 

dvorana br.4 

Radionica: „Take a byte“ 
Mogućnosti razvoja poslovnih ideja, financiranja, 
izlaska na tržište i umrežavanja u IT djelatnosti 

08.03. 16:30 – 17:00 
Veleučilište u Bjelovaru, 

dvorana br.4 

Radionica: „Don't steal my knowledge“ 
Kako biti inovativan, na što paziti, intelektualno 
vlasništvo i patenti 

08.03. 17:00 – 17:30 
Veleučilište u Bjelovaru, 

dvorana br.4 

Veselimo se Vašem dolasku!                                                                                                                                                                                     Grad Bjelovar 


