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ЕУ ПОДРШКА НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОМ ПАРКУ БЕОГРАД У ПРУЖАЊУ 
УСЛУГА ИНОВАТИВНИМ КОМПАНИЈАМА 

                                                                                                

Овај пројекат финансира 
Европска унија 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА РАДИОНИЦAMA ПОСВЕЋЕНИМ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОЦЕСА 

ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Поштовани,  

Задовољство нам је да Вас позовемо да учествујете на радионицама које су посвећене 

теми унапређења трансфера технологије у Србији. Четири радионице биће 

организоване 22, 23, 29. и 30. марта 2022. године, у хотелу „Амстердам“, Југ Богданова 

10, Београд.  

Сарадња која се остварује између науке са једне, и привреде са друге стране ради 

преноса знања, трансфера технологије и комерцијализације истраживања, битно утиче 

на социо-економски раст и развој једне земље. Ова сарадња представља кључну 

компоненту развоја иновационог система Србије. 

Управо из тог разлога, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког 

развоја, а у оквиру пројекта „ЕУ подршка Научно-технолошком парку Београд у пружању 

услуга иновативним компанијама“, који финансира Европска унија у оквиру Инструмента 

за претприступну помоћ - ИПА 2016, организује се серија од четири радионице које имају 

за циљ да учесницима пруже теоретска и практична знања како би се све 

заинтересоване стране укључиле у процес трансфера технологије. Додатно, ове 

радионице имају за циљ и да се подстакне и усмерава сарадња и дијалог у овој области, 

развој иновација, трансформација знања и истраживања у производе и услуге, доносећи 

тако унапређењу трансфера технологије у Србији и њеном даљем привредном расту.   

Прва и друга радионица (22. и 23. март 2022. године) намењене су запосленима на 

институтима,  факултетима и истраживачким центрима који желе да се упознају и стекну 

прва знања о концептима и процесима везаним за иновације, истраживање и развој и 

трансфер технологије.  

 

Трећа и четврта радионица (29. и 30. март 2022. године) намењене су запосленима 

на институтима, факултетима, центрима за трансфер технологије, истраживачким и 

иновационим центрима, као и стартап и спиноф компанијама, који о поменутим 

областима желе да стекну додатна знања и да на основу свог искуства помогну да се 

овај процес унапреди у Србији.  

Уколико сте заинтересовани да учествујете на радионицама и на тај начин допринесете 

да учинимо систем бољим и ефикаснијим, молимо вас да пријаву (у прилогу) за две 

особе из ваше институције пошаљете на office@stp-support.rs.    

У прилогу:  

Агенде радионице 

Пријавни формулар  

Информација о радионицама 

 

С поштовањем,  
Вилијам О Горман 
Вођа тима пројекта  
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