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COMMUNICATION ON ENGAGEMENT (COE) IZVJEŠTAJ 

Za razdoblje: 1.10.2014. – 1.10.2016. 

 

 
 
Dio. I. Izjava o kontinuiranoj potpori 
 
Poštovani i poštovane, 
 
dionici, korisnici i suradnici Zaklade Sveučilišta u Rijeci.  
 
izrazita mi je čast potvrditi Vam kako je Zaklada Sveučilišta u Rijeci, od dana pristupanja, 
inkorporirala u djelovanje i sustavno daje potporu i promovira deset načela inicijative Global 
Compact u području ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije.  
 
U ovom priopćenju, koje obuhvaća dvogodišnje razdoblje izvještavanja, opisuju se najvažnije 
aktivnosti koje Zaklada sustavno provodi u podršci deset načela, a još veće nam je zadovoljstvo 
istaknuti i kontinuiranu potporu razvojnim ciljevima Ujedinjenih naroda, s naglaskom na rodnu 
ravnopravnost, kvalitetu obrazovanja, odgovornu znanosti i istraživanje, te održivi razvoj. 
 
Također, obvezujemo se podijeliti ovu informaciju sa svojim dionicima i korisnicima na 
Zakladinim kanalima komunikacije. 
 
Srdačan pozdrav, 
 
 
__________________________ 

doc. dr. sc. Iva Rinčić, ravnateljica 
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Dio II. Opis aktivnosti 

 

NATJEČAJI 

 

Zaklada dodjeljuje jednokratne novčane potpore članovima Sveučilišta u Rijeci isključivo putem 

natječaja. Zaklada Sveučilišta u Rijeci sustavno vrednuje prijave na svoje natječaje kroz pomno 

definiran i nadziran postupak objektivne i nepristrane evaluacije od strane članova stručnih 

povjerenstava. Uvjeti i postupci za ostvarivanje prava na materijalnu potporu koju dodjeljuje 

Zaklada u cilju ostvarivanja svoje svrhe uređeni su Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku za 

dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade Sveučilišta u Rijeci, a postupak vrednovanja 

reguliran je Preporukama za vrednovanje prijava projekata, programa i drugih djelatnosti. Oba 

su dokumenta dostupna na mrežnim stranicama Zaklade pod Temeljni dokumenti. U 

izvještajnom razdoblju  

 

Zaklada je izvještajnom razdoblju raspisala preko 15 natječaja, samostalno ili u suradnji s drugim 

institucijama. Natječaji uključuju potporu organizaciji i sudjelovanju na skupovima, studentskim 

projektima i izdavačkoj djelatnosti, te natječaje vezane uz Global Compact načela od kojih 

izdvajamo:  

 

Natječaj za dodjelu sredstava u okviru projekta “Energija za razvoj: potpora studentskim idejama 

i projektima za razvoj zajednice”  (2014.) 

 

Na natječaj su se mogli prijaviti studenti pojedinci i studentske inicijative. Zaklada ovim 

natječajem financira studentske projekte usmjerene razvoju, mjerljivim rezultatima i 

pozitivnom utjecaju na što širi krug potencijalnih korisnika u Primorsko-goranskoj županiji. Cilj 

je natječaja poduprijeti projekte održivog razvoja, pametne specijalizacije regije, inovacija i 

novih tehnologija za razvoj, razvoja zajednice i obnovljivih izvora energije, socijalne pravde, 

društvenog poduzetništva i zdravog življenja. Iznos natječaja: 10.000,00. 

 

Natječaj za sufinanciranje studentskih aktivnosti (2014.) 

 

Na ovaj su se natječaj mogli prijaviti redoviti studenti Sveučilišta u Rijeci, te studentske 

inicijative i studentske udruge koje djeluju u sklopu Sveučilišta u Rijeci i / ili su članovi istih 

redoviti studenti Sveučilišta u Rijeci. Iznos natječaja: 50.000,00. 

 

Natječaj za dodjelu dviju financijskih potpora za razvojne studentske razmjene (2014.) 

 

Ured za međunarodnu suradnju Studentskog Zbora Sveučilišta u Rijeci u suradnji s LEO District 

126- Hrvatska (pod sponzorstvom Lions kluba Rijeka) i Zakladom Sveučilišta u Rijeci raspisao je 

ovaj natječaj za dodjelu dvije financijske potpore za razvojne razmjene u Francuskoj i Turskoj. 
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Natječaj se raspisao s ciljem odabira jednog studenta/ice Sveučilišta u Rijeci (za pojedinu 

destinciju) za međunarodnu razmjenu, s mogućnosti sufinanciranja dijela putnih troškova. 

  

PROJEKTI 

 

BEST - Business Education for Students - Edukacijski program poslovnog usavršavanja studenata 

Sveučilišta u Rijeci (2014.) 

 

Cilj provedbe projekta bila je priprema studenata završnih godina studija (integriranih, 

preddiplomskih i diplomskih studija) za poslovno okruženje te ciljano usavršavanje budućih 

profesionalaca za svijet poduzetništva, kompetitivnosti, ali i poslovne suradnje. Edukacija je bila 

osmišljena u dvije cjeline: teorijska (temeljna teorijska znanja) i praktična (vježbe, izrada i 

priprema poslovnog plana).  

 

Cilj edukacijskog programa bio je unapređenje konkurentnosti polaznika te razvijanje poslovnih 

vještina koje će im olakšati snalaženje i upravljanje procesima poslovnog svijeta. Ovim se je 

projektom ujedno trebao obnoviti edukacijski program „Poslovna škola“ kojeg je niz godina 

organizirala Hrvatska udruga poslodavaca – Podružnica Rijeka, u suradnji s Primorsko-

goranskom županijom i Hrvatskom gospodarskom komorom – ŽK Rijeka. Na natječaju je 

najpovoljniju ponudu dao Ekonomski fakultet u Rijeci. 

 

COST projekt genderSTE (2014.) 

 

Zaklada Sveučilišta u Rijeci u svojstvu lokalnog partnera COST projekta genderSTE (Science, 

Technology, Environment) TN1201 na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci organizirala je 

radionicu na temu rodne ravnopravnosti u znanosti. Na radionici je sudjelovalo oko 30 polaznika 

iz različitih zemalja Europske unije, te drugih zemalja regije. Izlaganja su održali članovi 

genderSTE mreže, te drugi stručnjaci iz europskih zemalja (Češka, Mađarska, Srbija, Španjolska, 

Velika Britanija, ali i Hrvatska), s temama od strukturalnih promjena u institucijama i primjene 

gendered inovacija, do primjera dobre europske prakse. 

 

Tribina „Znanost je ženskog roda” (2014.) 

 

Cilj tribine (uz prikazivanje filma o Marie Curie, posuđen iz Poljske kulturne udruge “Fryderyk 

Chopin” Rijeka ) bio je u neformalnoj, ali tematski usmjerenoj raspravi dotaknuti se pitanja 

proizašlih iz sve veće zastupljenosti žena u svijetu znanosti, te time uvjetovanih promjena u 

širem socijalnom kontekstu (politike i mjere poticanja ravnopravnosti, pristup upravljačkim 

pozicijama, edukacija i promjene shvaćanja role-modela...). Na tribini su sudjelovale: prof. 

emeritus dr. sc. Katica Ivanišević, prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić, prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, 

prof. dr. sc. Jasna Peter - Katalinić, prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, te moderatorice Elvira 

Marinković Škomrlj, prof. i doc. dr. sc. Iva Rinčić. 
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5. Škola održivog razvoja (2014.) 

 

Škola održivog razvoja neformalna je edukacija namijenjena studenticama i studentima 

Sveučilišta u Rijeci, osmišljena 2009. godine, a koju već nekoliko godina vrlo uspješno 

organiziraju članice Udruge EU klub, čiji je Zaklada suosnivač. Nakon pozdravnih govora 

predsjednice Udruge EU klub Ivane Vretenar, voditeljice projekta Lee Perinić, te ravnateljice 

Zaklade Sveučilišta u Rijeci, doc. dr. sc. Ive Rinčić, zanimljiva uvodna predavanja održali su g. 

Zoran Skala, koji se preko dvadeset godina aktivno bavi temama održivog razvoja, te viši asistent 

Tehničkog fakulteta u Rijeci, dr. sc. Vedran Kirinčić.  

 

Drugoga dana edukacije polaznici su se uputili na cjelodnevnu terensku nastavu koja se održala 

na Recikliranom imanju Vukomerić – edukacijskom centru za permakulturu i tehnologije 

održivog razvoja, smještenom u blizini Velike Gorice. Peta „Škola održivog razvoja“ okupila je 

25 studenata sa čak 10 različitih fakulteta riječkog Sveučilišta, dok je sveukupno ovu školu 

završilo već preko stotinu studentica i studenata. 

 

Humanitarna aukcija slika (2014., 2015., 2016.) 

 

Tvrtka Metis d.d. i Zaklada Sveučilišta u Rijeci 2014. organizirali su drugu po redu zajedničku 

humanitarnu aukciju slika. Sredstva su se prikupljala za tri ustanove – Centar za rehabilitaciju 

Rijeka, Dječji dom Ivana Brlić Mažuranić Lovran i Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić. 

Aukcija se održala 2. prosinca 2014. u klubu Phanas, a prikupljeno je nešto više od 75.000,00 

kuna. Projekt Humanitarne aukcije slika održao se i 2015. kada je prikupljeno 89 110 kuna.  

 

O važnosti doniranja za društveni razvoj socijalne, zdravstvene i obrazovne sfere naše lokalne 

zajednice svjedoče potrebe institucija za koje će sredstva biti namijenjena. Centar za 

rehabilitaciju Rijeka poboljšat će kvalitetu življenja korisnika kroz smještaj u organiziranom 

stanovanju, Klinika za pedijatriju KBC-a Rijeka sredstva će uložiti u opremanje dječje dnevne 

bolnice, a Zaklada Sveučilišta u Rijeci za razvoj Fonda studenti za društvo znanja. 

 

Navedeni fond iniciran je s ciljem uspostave jačih veza sveučilišnih mogućnosti s potrebama 

realnog sektora. Zaklada na ovaj način želi doprinjeti približavanju studentske izvrsnosti 

poslovnom sektoru i obrnuto. 

 

Aukcija slika kontinuirani je projekt, a sljedeća će biti održana u prosincu 2016. godine. 

 

Tribina“Sveučilište i gospodarstvo: što mogu učiniti jedno za drugo?” (2014.) 

 

Udruga diplomiranih studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci – Alumni MedRi, 

Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini – Medicinski fakultet Sveučilišta u 

Rijeci, Katedra za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci i Zaklada 
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Sveučilišta u Rijeci organizirali su tribinu u okviru Dana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

Na tribini su sudjelovali: prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci, nasl. doc. dr. sc. 

Vladimir Mozetič, ravnatelj Poliklinike Medico, dr. sc. Gordana Nikolić, dekanica Visoke 

poslovne škole PAR, Boris Popović, dipl. ing., MBA, predsjednik uprave tvrtke Alarm automatika, 

d.o.o., prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Nenad 

Seifert, dipl. iur., direktor Hrvatske udruge poslodavaca – Regionalnog ureda u Rijeci, mr. sc. 

Neven Tamarut, MBA, direktor za razvoj poslovanja Znanstveno-tehnologijskog parka 

Sveučilišta u Rijeci, d.o.o. – StepRi, prof. dr. sc. Alan Šustić, dekan Fakulteta zdravstvenih studija 

Sveučilišta u Rijeci, Ivo Usmiani, mr. pharm. spec., predsjednik uprave tvrtke Jadran – Galenski 

laboratorij, d.d. i prof. dr. sc. Vidoje Vujić, predsjednik Hrvatske gospodarske komore – 

Županijske komore Rijeka. 

 

GENERA (Gender Equality Network in European Research Area) (2015.) 

 

GENERA projekt (Gender Equality Network in European Research Area) financira se iz programa 

Horizon 2020. Nadovezujući se na dostupne dokaze rodnih pitanja u STEMu, projekt razvija i 

testirati planove po pitanju ravnopravnosti spolova koji su usmjereni na strukturne prepreke 

napretku žena u fizici i srodnim područjima.  

 

Zaklada Sveučilišta u projektu sudjeluje kao vanjski partner, te prisustvuje radionicama i 

edukacijama vezanim uz strukturne promjene za ravnoravnost žena u znanosti. 

 

Responsible Research and Inovation (RRI) projekt (2014., 2015., 2016.) 

 

Zaklada je tijekom 2014. godine postala partner u projektu Europske komisije Responsible 

Research and Inovation (RRI) Tools. RRI Tools međunarodni je projekt čiji je cilj uključiti društvo 

u odluke o razvoju znanosti i tehnologije sa svrhom doprinosa pametnom, održivom i cjelovitom 

rastu. Projekt uključuje predstavnike iz širokog raspona sudionika, a cilj je poticati i ulagati u 

društveno inkluzivna istraživanja i inovacije.  

 

Projekt se provodi u 28 zemalja, a u svojstvu nacionalnog partnera Zaklada je provela nekoliko 

aktivnosti: 

 

Predstavljanje RRI projekta u Rijeci „Je li moguć bolji dijalog znanosti i društva?“ 

 

U organizaciji Zaklade Sveučilišta u Rijeci, u prostoru Akvarija Studentskog centra na Kampusu, 

predstavljen je međunarodni projekt RRI Tools, čiji je cilj uključiti društvo u odluke o razvoju 

znanosti i tehnologije sa svrhom doprinosa pametnom, održivom i cjelovitom rastu.  

 

Projekt se provodi u 28 europskih zemalja, a RRI Tools na Sveučilištu u Rijeci predstavio je 

voditelj Odjela za međunarodnu suradnju Centra za promociju znanosti iz Beograda Dobrivoje 
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Lale Erić. Na tribini su sudjelovali doc. dr. sc. Iva Rinčić (ravnateljica Zaklade), doc. dr. sc. Sven 

Maričić (Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci), prof. dr. sc. Nevenka Ožanić (Sveučilište u Rijeci 

– prorektorica za investicije i razvoj); dr. sc. Danijela Štanfel (Razvoj i istraživanje tvrtke JGL d. 

d., Rijeka); Boris Popović, dipl. ing. el., MBA (Alarm Automatika d.o.o.; Upravni odbor Zaklade 

Sveučilišta u Rijeci); Valentino Rački (Ured za znanost Studentskog zbora Sveučilišta u 

Rijeci), prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac (Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci) 

i prof. dr. sc. Marta Žuvić Butorac (Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“). 

 

Uz raspravu o velikom ulaganju i osiguravanju potrebne tehnološke infrastrukture na Sveučilištu 

u Rijeci, u fokusu rasprave sudionika bilo je pitanje osmišljavanja i osiguravanja 

standardiziranoga modela participacije i povezanosti raznih aktera, s naglaskom na 

gospodarstvenike, studente i znanost, koji bi svojim sinergijskim djelovanjem pridonijeli bržem 

razvoju lokalne zajednice. 

 

RRI Tools simpozij - ICIE konferencija 

 

Cilj RRI Tools simpozija, kao inovativnog formata treninga i diskusije s publikom, bio je ukazati 

na važnost komunikacije unutar znanstvene i akademske zajednice, pokrenuti proces 

samopromišljanja o odgovornosti u vlastitoj znanstvenoj i istraživačkoj praksi, ali i ponuditi 

praktične RRI alate i smjernice o tome kako implementirati koncept odgovornog istraživanja i 

inovacija u obrazovanju.  

 

RRI Tools simpozij održao se u sklopu međunarodne ICIE konferencija na Filozofskom fakultetu 

Sveučilišta u Rijeci. 

 

RRI Tools trening 

 

Dana 27. rujna 2016. u prostorima znanstveno tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci STEP RI 

uspješno je održan RRI Tools trening: Alati odgovorne znanosti i istraživanja – Riječka ideja kao 

pokretač suradnje i razvoja znanosti i lokalne zajednice. Trening je okupio istaknute dionike 

znanstvene i istraživačke zajednice, obrazovnog i gospodarskog sektora te organizacija civilnog 

društva iz riječke regije ponudivši potrebna znanja, alate i interdisciplinarnu suradničku 

platformu za  implementaciju RRI načela u vlastitu praksu. 

 

Trening su vodile Katarina Anđelković i Đurđa Timotijević, suradnice u Odjelu za međunarodnu 

suradnju Centra za promociju znanosti iz Beograda, čiji je program započeo RRI samoanalizom 

među sudionicima, nastavio se upoznavanjem RRI platforme, te zaokružio nova znanja 

konkretnim alatima za odgovorno istraživanje i inovacije.  

 

Kako RRI izgleda u praksi, i to na području Rijeke, predstavili su ravnateljica Rinčić istaknuvši 

Zakladu Sveučilišta i njezinu inicijativu Riječka ideja kao primjer doprinosa razvoju lokalne 
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zajednice filantropskim principima, direktor Riječke razvojne agencije Porin mr. sc. Ernest 

Cukrov istaknuvši ulogu RRA Porin u razvoju novih tehnologija i poduzetništva, te Robert Dorčić, 

mag. admin. sanit., član projektne skupine projekta EuroBioAct koji je uvršten na prestižnu listu 

RRI primjera dobre prakse u svijetu. 

 

Završnom diskusijom pokušalo se pronaći odgovore na prepreke u implementaciji RRI-a, te 

načine kako nadvladati, a svi sudionici i sudionice izrazili su veliki interes za nastavak suradnje, 

ali i razvoj usvojenih RRI načela u vlastitom djelovanju. 

 

SIZIF (2015. / 2016.) 

 

Zaklada Sveučilišta u Rijeci i Ured za znanost Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci tijekom 

2015.  pokrenuli su studentski znanstveni fond SIZIF čiji je cilj potaknuti i poduprijeti studente 

u znanstveno - istraživačkoj djelatnosti.  

 

Fond je otvoren studentima svih područja preddiplomskog, diplomskog, integriranog 

sveučilišnog studija ili stručnog te specijalističkog diplomskog stručnog studija Sveučilišta u 

Rijeci. Fondom se financiraju tri kategorije – provedba znanstvenog istraživanja, aktivno 

sudjelovanje na skupovima te objavljivanja znanstvenih i stručnih radova. Fond za financiranje 

znanstveno- istraživačke djelatnosti studenata Sveučilišta u Rijeci među prvim je takvim u 

Hrvatskoj, a o važnosti njegovog pokretanja svjedoči sve veća potreba studenata za adekvatnim 

i kontinuiranim potporama u tom području. 

 

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se u skladu s akademskom čestitosti i etičkim standardima 

(postupak prijave i dodjele propisan je Pravilnikom), u skladu sa strategijom razvoja Sveučilišta 

i riječke regije, a naglasak će biti na ravnomjernoj zastupljenosti prijava i dodjela po pojedinim 

fakultetima, u skladu s načelima izvrsnosti. Prijave će se zaprimati po javnom natječaju, a o 

dodjeli sredstava odlučivat će neovisno zajedničko povjerenstvo.  

 

Fond će biti iniciran u studenom 2016. 

 

Konzorcij GENERA: Gender Equality Network in the European Research Area (2016.) 

 

Nakon sudjelovanja na kick-off meetingu konzorcija GENERA u Briselu (17. rujna 2015.), Zaklada 

je prihvatila poziv za statusom promatrača u spomenutom projektu. Andrea Laurić je 28. travnja 

2016. sudjelovala na governing board meetingu projekta u Hamburgu. Projekt GENERA (Gender 

Equality Network in European Research Area) financira se iz programa Obzor 2020, a usmjeren 

je razvijanju modela ravnopravnosti spolova na način uklanjanja strukturnih prepreka napretku 

žena u fizici i srodnim područjima. 
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Riječka ideja (2015./ 2016.) 

 

Prije više od 110 godina, u Madisonu u američkom Wisconsinu, rođena je „Wisconsinska ideja“ 

– koncept koji je želio naglasiti povezanost sveučilišta i matične savezne države, dakle, 

neposredne zajednice. 

 

Prema toj ideji, akademski potencijal sveučilišta trebao bi prvenstveno biti u službi građana svog 

“teritorija”, njihovih problema i potreba, a zauzvrat bi imao pravo očekivati i potporu tih 

građana. U Wisconsinu je ideja odlučno i realizirana: kada su se stočari potužili da ovce umiru 

od nepoznate bolesti, Sveučilište je otkrilo razlog tome, a rezultat je bio pronalazak lijeka koji 

sprečava zgrušavanje krvi (warfarin), a madisonski su profesori objasnili i prednosti skladištenja 

žita u silosima, otkrili ulogu sunca u sintezi vitamina D, test za masnoću mlijeka i koješta drugo 

što je trebalo wisconsinskim farmerima. 

 

Kako stoji stvar u Rijeci? U gradu na Rječini, pa onda i široj lokalnoj zajednici, postoji zasigurno 

stvaralački potencijal,  inovativnost i institucionalni kapaciteti, a konačno i načelna suglasnost 

oko nužnosti povezivanja i suradnje, no za snažnije iskorake još uvijek nedostaje kohezivni 

element onkraj pojedinačnih i kratkoročnih interesa. 

 

S najdužom tradicijom sveučilišnog zakladništva u Republici Hrvatskoj, potencijalom mreže 

svojih osnivača (Grada Rijeka, Primorsko-goranska županija, Sveučilište u Rijeci), podupiratelja 

(gradovi i općine, pojedinci i poduzeća), ali i korisnika (više od nekoliko tisuća studenata i 

djelatnika Sveučilišta u Rijeci), izgrađenim povjerenjem javnosti, konačno i misijom stasanja u 

vodeću hrvatsku zakladu u području odgovorne znanosti i obrazovanja, Zaklada Sveučilišta u 

Rijeci „Riječku ideju“ postavlja ne samo kao dio vlastitih aktivnosti i stremljenja, nego i buduću 

zajedničku platformu djelovanja svih relevantnih dionika.  

 

Riječka ideja bit će jedan od glavnih i temeljnih projekata Zaklade u 2017. godini. 

 

Tjedan filantropije (2016.) 

 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Europska zaklada za filantropiju i društveni 

razvoj organizirali su Tjedan filantropije koji se po prvi puta održavao u Hrvatskoj, od 24. rujna 

do 1. listopada 2016. godine, u sedam hrvatskih gradova: Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Puli, 

Karlovcu i Gospiću. 

 

Otvaranje prvog Tjedna filantropije u Hrvatskoj održalo se u Zagrebu, na Zrinjevcu gdje su 

priređena brojna događanja te predstavljane zaklade uključene u Hrvatski forum zaklada 

ZaDobroBIT! i otvorena izložba "Filantropija u Hrvatskoj".  
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Zaklada Sveučilišta u Rijeci isti dan sudjelovala je na okruglom stolu “Organizirana filantropija u 

Europi i Hrvatskoj – predstavljanje prekograničnog doniranja, umreženosti zaklada u Europi i 

istraživanja 'Giving in Europe' u hotelu Dubrovnik u Zagrebu. Na okruglom stolu sudjelovali su 

strani i domaći stručnjaci te predstavnici zaklada i drugih neprofitnih organizacija u Republici 

Hrvatskoj. 

 

Svih ostalih šest dana u hrvatskim gradovima: Osijeku, Rijeci, Splitu, Puli, Karlovcu i Gospiću 

održavala su se brojna javna događanja, filantropske šetnje, sajmovi, izložbe, koncerti, 

konferencije, skupovi na otvorenom, otvarenje Hrvatskog centra filantropije u Rijeci, te brojni 

drugi zanimljivi događaji.  

 

Realizator 2016. (2016.) 

 

Zaklada Sveučilišta u Rijeci organizator je prvog riječkog sveučilišnog case study natjecanja - 

Realizator 2016. s ciljem razvoja poslovnih vještina kod studenata. Projekt je osmišljen i provodi 

se u okviru Riječke ideje, inicijative povezivanja različitih aktera s ciljem razvoja lokalne 

zajednice.    

 

Radeći na stvarnim poslovnim slučajevima i razvijajući najbolja rješenja za poduzeća, riječki 

studenti dobivaju mogućnost prethodno stečeno znanje prenijeti u praksu, te razviti konkretne 

vještine potrebne na tržištu rada. Natjecanje je namijenjeno studentima različitih razina i 

područja interesa, a osim što stječu vrijedno iskustvo, studenti  na ovaj način upoznaju i 

predstavljaju se potencijalnim poslodavcima.  

 

U prvoj ediciji natjecanja sudjeluju tri istaknuta poduzeća iz Rijeke i bliže regije, i to iz turističkog, 

tehničkog i zdravstvenog sektora - Villa Kapetanović d.o.o. –  Projekt razvoja i promocije 

privezišta Hotela Navis, Klinički bolnički centar Rijeka – Usluge za otvoreno tržište i Alarm 

automatika d.o.o. – Pametan dom (Smart home) za svakoga. 

 

Dio III. Mjerljivi rezultati 

 

1. Raspisano i provedeno više od 15 natječaja s ciljem poticanja razvoja akademske 

zajednice  

2. Provedeno više od deset edukacija i radionica iz područja odgovorne znanosti i 

istraživanja, održivog razvoja i ravnopravnosti spolova 

3. Promicanje filantropije među gospodarskim sektorom kroz organizaciju tri događanja s 

ciljem prikupljanja i distribuiranja financijskih sredstava  

4. Prikupljeno i distribuirano više od 200 tisuća kuna socijalnim i zdravstvenim ustanovama 

5. Prikupljeno i distribuirano više od 2 mil. kuna za razvoj studentskih i akademskih 

projekata, organizaciju i sudjelovanje na skupovima, obogaćivanje sveučilišnog fundusa 

udžbenika i izdavačke djelatnosti    
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6. Osnovana dva fonda i pokrenuto inovativno događanje s ciljem razvoja i ulaganja u 

studentsku populaciju Sveučilišta u Rijeci 

7. Partnerstvo na tri europska projekata s ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti i 

odgovornog pristupa u znanosti 

8. Pokrenuti strukturni projekt Riječke ideja s ciljem povezivanje različitih dionika – 

akademske zajednice, gospodarskog i civilnog sektora za razvoj i održivost lokalne 

zajednice 

 

 

 

U Rijeci, 24. listopada 2016. 


