Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo, objavljuje
JAVNI POZIV
za podnošenje prijava poslovnih ideja
i ulazak 8. generacije timova u
STARTUP inkubator Rijeka

PREDMET JAVNOG POZIVA
Grad Rijeka poziva sve zainteresirane fizičke osobe koje imaju poslovnu ideju koju žele
komercijalizirati da podnesu prijavu prema uvjetima iz ovog javnog poziva kako bi im se
prema projektu STARTUP inkubator Rijeka, omogućila podrška u razradi i komercijalizaciji
poslovne ideje.
Projekt STARTUP inkubator Rijeka, korisnicima omogućuje:
 korištenje radnih mjesta u prostoru inkubatora na adresi Ružićeva 14, u Rijeci, u
razdoblju od šest mjeseci,
 pomoć u pretvaranju ideje u poslovni, tržišno održiv model,
 stručnu mentorsku pomoć,
 pomoć u izradi business canvasa ili skraćenog poslovnog plana,
 mogućnost izrade prototipa za inovativne koncepte s komercijalnim potencijalom,
 omogućavanje kontakata i predstavljanja razrađene poslovne ideje potencijalnim
investitorima i javnosti,
 mogućnost sudjelovanja na nacionalnim i međunarodnim start up događajima,
 povezivanje s nacionalnim i međunarodnim start up točkama.
Korisnicima se navedene usluge pružaju bez naknade.
KORISNICI START-UP INKUBATORA
Korisnici su fizičke osobe, studenti i/ili mladi do 29 godina starosti.
PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijave se podnose on line putem na http://startup.rijeka.hr/prijava/ od 09. svibnja do
31. svibnja 2017. godine.
U svrhu prezentiranja ovog javnog poziva, načina rada u STARTUP inkubatoru, održat će se
pripremne radionice prema rasporedu objavljenom na http://startup.rijeka.hr/.
Za sve zainteresirane koji trebaju pomoć oko podnošenje prijave dana 26. svibnja 2017.
godine s početkom u 14,00 sati u Startup inkubatoru održat će se radionica na temu Kako
do ideje i prijave za Startup. Za radionicu je obavezno prijaviti se na e-mail:
startup@rijeka.hr do 25. svibnja 2017. godine.
SADRŽAJ PRIJAVE
U prijavi poslovne ideje, podnositelj/i iskazuje:
- radni naziv projekta i područje iz kojeg dolazi,
- koje novo rješenje za potencijalne kupce pruža poslovna ideja u odnosu na postojeće
stanje,
- ekonomsku prednost (da li rješenje nudi značajne uštede u odnosu na konkurentne
proizvode i rješenja),
- poslovnu prednost projekta (u smislu postoji li potreba za proizvodom/uslugom,
odnosno mogući tržišni potencijal,
- koji je stupanj razrade poslovne ideje.

U slučaju da je riječ o idejama iz područja industrijskog dizajna, tehničkih ili sl. područja,
prijavi se prilaže i skica rješenja.
Prijavi se prilažu i podaci o podnositelj/ima prijave odnosno kratki životopis, iz kojih se vidi
motiviranost i ekipiranost tima na razradu ideje, te OIB i adresa svih članova tima.
RAZMATRANJE I OCJENA PRISTIGLIH PRIJAVA
Prijave razmatra Programsko vijeće STARTUP inkubatora.
U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima poslovne ideje, članovi tima mogu biti pozvani
na sjednicu Programskog vijeća.
Pri ocjeni prijave razmatrat će se motiviranost i spremnost tima za razradu ideje te
inovativnost, tržišni potencijal te stupanj razrade poslovne ideje za koju je podnesena prijava.
Prednost će se dati projektnim prijedlozima iz područja informacijskih tehnologija, računalnih
aplikacija, industrijskog dizajna te ostalim znanstvenim i stručnim područjima.
Početak rada u prostoru STARTUP inkubatora je 12. lipnja 2017. godine.
Dodatne informacije o projektu se nalaze na http://startup.rijeka.hr/, a mogu se dobiti i na
broju telefona 051/209-940.

