Конференција о иновативном предузетништву и новим технологијама
Monday, 18 December 2017 10:07

ПЕТ ПУТА ВИШЕ СРЕДСТАВА ЗА ИНОВАЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ
Конференција о иновативном предузетништву и новим технологијама, одржана је 1.
марта 2018. у Научно-технолошком парку Београд.
Прву конференцију у 2018. години чија су тема иновације и нове технологије отворили
су г-дин др Ненад Поповић, министар без портфеља у Влади Републике Србије задужен
за иновације и технолошки развој, г-ђа Гордана Даниловић Грковић, в.д. директора
Научно технолошког парка Београд, г-дин Владимир Ђорђевић, генерални директор
Виса за Југоисточну Европу.
Министар Поповић навео је да су млади носиоци будућег економског развоја Србије
заснованог на иновацијама и новим технологијама и истакао важност овог скупа.
„Конференција о иновативном предузетништву и новим технологијама је значајна јер
младима пружа могућност да дођу до нових сазнања и да њихово будуће
предузетништво буде темељ економског развоја. Иновације морају бити применљиве у
конкретним областима од пољоприведе до роботике,“ рекао је министар и додао да је
Влада Републике Србије издвојила пет пута више средстава за иновације него
претходне године, што показује изванредан потенцијал за младе да отпочну своје
послове, да се баве иновационим предузетништвом и да Влада већ од овог месеца
почиње са објављивањем конкурса за иновације.
Партнер ове Конференције је компанија Виса која је већ дуги низ година лидер у
иновацијама и сарађује са бројним малим и средњим предзећима на глобалном нивоу.
Генерални директор компаније Виса за Југоисточну Европу, Владимир Ђорђевић,
поручио је да је сада веома лако да се неко истакне када је у питању технологија, али да
је неопходна одговарајућа подршка.
„Ми желимо да помогнемо развој технологије и смањимо дистанцу између учесника у
трговини, у комуникацијама, у плаћањима. Циљ је да омогућимо да мала и средња
предузећа Србије буду доступна глобално и понуде своје производе.“
Конференција је окупила више од 70 младих иноватора и ИТ стручњака, предузетника
и оних који би желели да започну сопствени посао. Скупу су присуствовали и
представници ресорних министарстава Владе Републике Србије, надлежних
институција, фондова, удружења и медија.
Кроз тематске панеле, примере добре праксе, радионице и дружење, учесници су били
у прилици да стекну нова знања, размене искуства и повежу се у будућем пословању, а
домаћин Конференције, Научно-технолошки парк је пример како се развија иновативно
предузетништво у Србији, истакла је директорка ове институције, Гордана Даниловић
Грковић, наводећи да Научно технолошки парк Београд ради већ две године, а свој рад
је започео у партнерству са Владом Републике Србије, градом Београдом и
Универзитетом, уз подршку Владе Швајцарске.
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„За само две године ми већ имамо 60 компанија и скоро 500 инжењера, што је највећи
доказ потенцијала који ова земља има у иновативном предузетништву и младим људима
који започињу споствени бизнис“, рекла је Даниловић Грковић.
Добитник светска награде за иновацију Дејан Илић изнео је: „Ја мислим да само
иновације могу да побољшају ситуацију у којој се Србија налази. Те иновације не морају
да буду светске, али то морају бити иновативни производи и идеје које ће помоћи нашим
предузетницима који су већ на тржишту, да њима олакшају посао, да што лакше
имплементирају њихове идеје да би те идеје могли да пласирају ван Србије. Није важно
само имати продукт, важно је и знати како га пласирати на светско тржиште, а управо
то је највећи изазов“, поручио је добитник светске награде за прву полимер батерију.
Закључци Конференције су да је држава последњих година препознала значај и
потенцијал иновативног предузетништва и да ће у подстицај уложити пет пута више
новца. Такође, неопходно је да се створи клима да идеје које млади људи имају
препознају домаћи привредници како би профит остао у земљи, а потребно је и више
храбрости, подршка читавог система и реформа сисема образовања.
Основни циљеви Конференције о иновативном предузетништву и новим технологијама
су развој иновационог предузетништва, кроз снажнију везу између науке и
информационих технологија и привреде, као и охрабривање будућих предузетника да
оснивају нове иновационе компаније и јачање постојећих предузећа.
Организатори конференције су невладине организације: Центар Спектар, Јелек и
Корак даље.
Ово је седма по реду конференција коју у оквиру пројекта развоја предузетништва од
2016.године организује група невладиних организација на челу са Центром Спектар. У
протекле две године ти важни предузетнички скупови за регион одвијали су се уз
подршку Развојне агенције Србије и компаније Виса.
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