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INOVA 1971-2015. 
 INOVA je tradicionalna nacionalna izložba inovacija koja od 1971.g. redovito svjedoči o najvećim 
uspjesima hrvatskog inventivnog rada. INOVA je pokretač i simbol inovatorstva u R. Hrvatskoj, a do sada je 
okupljala, poticala i javnosti predstavljala tisuće hrvatskih i stotine inovacija iz inozemstva. 
 Dugogodišnja tradicija izložbe INOVA dala je veliki poticaj zagrebačkom inovatorstvu. Hrvatski savez 
inovatora je od 2003. godine želeći potaknuti ravnomjerniji inovatorski razvitak u RH, počeo priređivati 
nacionalne izložbe i izvan Grada Zagreba. Tijekom prošlih 12 godina izložbe INOVA održane su u svim dijelovima 
Hrvatske (Ogulin, Samobor, Rijeka, Čakovec, Osijek, Šibenik, Karlovac). 
       Udruživanje izložbi INOVA i Budi uzor u zajednički nastup, koji je svoju premijeru imao u Osijeku 2010., u 
inovatorstvo unosi tehnološki dinamizam i orijentaciju prema inovativnom i akademskom poduzetništvu i 
studentima. Pored tradicionalne izložbe inovacija, održava se prodajna izložba komercijaliziranih inovacija, 
izložba inovacija u turizmu i inovacija u energetici, izložba EEN tehnologija i uspješnih slučajeva komercijalizacije 
inovativnih proizvoda i usluga, natjecanje za najbolji studentski poslovni plan, te natjecanje u kategoriji 
roboti/modeli/makete. 
 INOVA se ove godine u skladu s novim planom bienalnog održavanja u Zagrebu vraća na mjesto 
najvećih uspjeha, zadržavajući redoviti termin početkom studenog u terminu INTERLIBERA najposjećenije 
manifestacije Zagrebačkog velesajma. 
 
INOVA 2016 
 INOVA 2016 je prigoda za susret hrvatskih inovatora i poduzetnika sa inozemnim kolegama i plasman 
inovacija na hrvatsko tržište. 
 INOVA 2016 će biti mjesto okupljanja inovatora iz cijelog svijeta. Dugogodišnja poslovna suradnja s 
inozemnim organizacijama inovatora Hrvatskog saveza inovatora, svjetsko pokroviteljstvo WIPO (Svjetska 
organizacija inovacija i prava industrijskog vlasništva) i 31 zadovoljni strani izlagač na INOVI 2013 temelji su 
očekivanog dolaska inovatora iz Taiwana, Malezije, Irana, Velike Britanije, Koreje, Rumunjske, Poljske, 
Indonezije, Tajlanda, susjednih država..... 
 INOVA 2016 je izložba inovacija, novih proizvoda i inovacija mladih s brojnim pratećim sadržajima, 
međunarodnim stručnim skupovima i osobito atraktivnim programom nagrađivanja. Brojna odličja organizatori 
pripremaju na temelju odluka međunarodnog žirija. Najavljujemo nagrade izlagača iz inozemstva, medalje, 
posebna odličja i već tradicionalnu nagradu Nikola Tesla najboljem hrvatskom inovatoru. 
 
ORGANIZATOR: SAVEZ INOVATORA ZAGREBA 
 
SUORGANIZATORI I DOMAĆINI: GRAD ZAGREB i ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – PODRUŽNICA ZAGREBAČKI 
VELESAJAM 
 
 
SUORGANIZATOR: RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB-TPZ d.o.o. 
 
 
MJESTO ODRŽAVANJA:  ZAGREBAČKI VELESAJAM, Zagreb, Avenija Dubrovnik 15,  paviljon 7  
 



 
VRIJEME ODRŽAVANJA:  09.-12. studeni 2016., termin Interlibera 
                           
                  
POKROVITELJ:   GRADONAČELNIK GRADA ZAGREBA GOSPODIN MILAN BANDIĆ 
 
 
SUPOKROVITELJ: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA 
            
 
SVJETSKI POKROVITELJ: WORLD INVENTION INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATIONS /WIIPA/        
 
 
PARTNERI:  HRVATSKI SAVEZ INOVATORA, TERA – TEHNOPOLIS d.o.o., SAVEZ RIJEČKIH INOVATORA, SAVEZ 
INOVATORA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, HRVATSKA UDRUGA INOVATORA-PODUZETNIKA  
 
 

OSOBITOST INOVA-BUDI UZOR 2016:  60. obljetnica Saveza inovatora Zagreba 
 
 
 
PROGRAM INOVA-BUDI UZOR 2016 
 
1. IZLOŽBA KOMERCIJALNIH INOVACIJA: 
Očekujemo 150-200 dostignuća hrvatskih inovatora i poduzetnika koja nisu ranije izlagana na izložbama INOVA-
BUDI UZOR. Organizatori će poticati izlaganje u vidu gotovih proizvoda ili prototipova, ali će prihvatiti i ostale 
oblike izlaganja. 
 
2. PRODAJNA - IZLOŽBA NOVIH PROIZVODA: 
30-50 novih proizvoda. Tijekom dosadašnjih izložbi izložene su brojne inovacije, a neke od njih su u 
međuvremenu uspješno komercijalizirane na hrvatskom tržištu i u inozemstvu. Time je ostvaren glavni cilj 
izlaganja. Ponovnim predstavljanjem pokazuju se stvarni dometi i gospodarski značaj hrvatskog inovatorstva i 
ukazuje se na izglednost tržišnog ostvarenja inovacija. Takva postava je temelj poziva posjetiteljima i 
gospodarstvenicima  iz RH i inozemstva da iz komercijalnih razloga (kupnja hrvatskog proizvoda) posjete 
INOVU. 
Pripremom prodajne izložbe INOVA će se približiti dominatnom obilježju velike izložbe INTERLIBER koja se 
istovremeno odvija na ZV-u. 
 
3. POSLOVNI B2B SUSRETI INOVATORA I PODUZETNIKA 
Organizator će u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK) pripremiti poslovne B2B susrete 
inovatora s poduzetnicima, proizvođačima, distributerima, intermedijatorima i ostalim zainteresiranim za 
neposrednu komercijalizaciju izloženih inovacija. Biti će to dio projekta Inovacijskih misija koje HGK uspješno 
provodi na međunarodnim izložbama inovacija. Dosadašnjih 10 misija je maksimaliziralo komercijalne izglede  
izlaganja hrvatskih inovacija i novih proizvoda diljem svijeta. Ove godine će takvu uslugu ponuditi hrvatskim i 
brojnim inozemnim izlagačima, po prvi puta na izložbi INOVA-BUDI UZOR na jednodnevnoj konferenciji s 
očekivanih 50 tak ponuda najkomercijalnijih inovacija. 
 
4.IZLOŽBA INOZEMNIH INOVACIJA 
Izložba će imati istaknuto međunarodno obilježje uz sudjelovanje velikog broja inozemnih izlagača iz 20-30 
država. Očekujemo 200-tinjak inovacija. Upravo ovaj dio izložbe može značiti redoviti porast broja izložaka 
INOVE, a i atraktivnost manifestacije za posjetitelje. Zbog značaja međunarodnog sadržaja organizatori će 
sudjelovanja na svim velikim ovogodišnjim izložbama inovacija u svijetu iskoristiti za promociju zagrebačke 
izložbe. U tome će značajnu ulogu imati svjetski pokrovitelj WIIPA. 
 
5.IZLOŽBA INOVACIJA MLADIH 
50-tak najboljih dostignuća mladih inovatora, nastalih u okviru škola, fakulteta i klubova mladih inovatora 
protekle godine. Izbor najboljih vrši se na izložbi INOVA-MLADI 2016. u svibnju u Zagrebu i 9. Nacionalnoj izložbi 



inovacija mladih u Bakru,  a izlažu se gotovi radovi (modeli, prototipovi). Ovo je još jedan oblik poticanja i 
vrednovanja inovativnog stvaralaštva mladih. Organizatori pripremaju i odvojeni postupak ocjenjivanja i 
nagrađivanja. Na izložbi sudjeluju i mladi inozemni inovatori. 
Novi sadržaj ovog dijela izložbe će biti inovacije studenata. 
 
6.IZLOŽBA STUDENTSKIH POSLOVNIH PLANOVA 
Od 2010.g. ovo je vrijedan programski sadržaj Izložbe. Sudjeluje 80-100 studentskih poslovnih planova. Među 
njima poseban ocjenjivački sud bira najbolje s poticajnim nagradama. 
Pripremaju TERA-TEHNOPOLIS i HUIP. 
 
 
7.ORGANIZIRANI POSJET UČENIKA ZAGREBAČKIH OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA 
Očekujemo organizirani posjet grupa učenika iz zagrebačkih osnovnih i srednjih škola i studenata po posebnom 
programu razgledanja izložbe i sudjelovanja u posebnim programima. 
Organizator: SAVEZ UDRUGA PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE GRADA ZAGREBA 
 
8. SAVJET ZA INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO 
Renomirani hrvatski stučnjaci za zaštitu inovacija s dugogodišnjim iskustvom pružat će izlagačima neposredne i 
besplatne savjetodavne usluge vezane uz najbolji oblik zaštite njihovih inovacija kao prava industrijskog 
vlasništva uz mogućnost pokretanja i vođenja postupka zaštite u RH i inozemstvu. 
Organizatori TEHNOVA d.o.o. – INOVA d.o.o. 
 
9.MEĐUNARODNI STRUČNI SKUPOVI 
Ovaj sadržaj do sada nije bio izveden na zadovoljavajućoj razini, pa je potrebno osmisliti novi, primjeren 
program. 
Prijedlog povezivanja sa srodnim stručnim skupovima koji se redovito pripremaju u Zagrebu. 
 
10. PROGRAM NAGRAĐIVANJA 
 
MEĐUNARODNI  OCJENJIVAČKI SUD 
 
Predsjednik: ANDREJ ŠKRINJAR 
ostale članove međunarodnog ocjenjivačkog suda Provedbeni odbor će prema  prijedlozima izlagača objaviti 
naknadno 
Dodjeljuju se zlatne, srebrne i brončane medalje bez kategorija prema diskrecijskoj ocjeni članova suda. Svi 
izlagači dobivaju primjereno priznanje ili brončanu medalju ako istu inovaciju nisu ranije izložili na INOVI i ona 
očito nije uključena u dosadašnje stanje tehnike. Srebrnim odličjem se nagrađuju vrijedne ideje koje nisu 
realizirane barem do razine prototipa ili prototipovi i gotovi proizvodi bez značajnih komercijalnih vrijednosti i 
izraženog  inventivnog koraka. Zlatnim odličjem se nagrađuju vrijedne ideje, spreme za tržište s vrijednim 
komercijalnim učinkom i izraženim inventivnim korakom. 
Ino izlagači delegiraju člana Suda. 
 
Međunarodni ocjenjivački sud za mlade inovatore 
 Članove suda ćemo objaviti naknadno 
Primjenjuju se pravila ocjenjivanja na izložbi INOVA-MLADI s naglašenim ciljem poticanja inovatorstva mladih 
Ino izlagači koji izlažu inovacije mladih delegiraju člana Suda 
 
POSEBNA PRIZNANJA 
20-25 posebnih nagrada koje prema prijedlogu Međunarodnog ocjenjivačkog suda dodjeljuju organizatori. 
Posebne nagrade dobivaju istaknuti izlagači svakog programskog dijela Izložbe 
 
 
NAGRADE INOZEMNIH IZASLANSTAVA 
Svim inozemnim izaslanstvima, organizatori će ponuditi mogućnost dodjele sponzoriranih nagrada prema 
vlastitom izboru 
 
 



GLAVNE NAGRADE 
INOVA GRAND PRIX, Nagrada Nikola Tesla za najbolju hrvatsku inovaciju 
INOVA GRAND PRIX, FIRST RUNNER, druga nagrada, u pravilu za najbolju inozemnu inovaciju 
INOVA GRAND PRIX, SECOND RUNNER, treća nagrada 
NAGRADA POKROVITELJA, Gradonačelnika Grada Zagreba 
Mogućnost posebnih nagrada supokrovitelja (HGK) i nagrada sponzora 
 
DODJELA ODLIČJA 
Ovo je vrhunac svake uspješne izložbe inovacija, pa će organizatori nastojati spektakularno završiti Izložbu u 
večernjim satima zadnjeg dana Izložbe na osobiti način uz večeru i glazbeno scenski program. 
Organizatori pripremaju posebno iznenađenje, o detaljima naknadno. 
 
 
11.MEDIJSKA PROMIČBA 
Zajednička obveza pokrovitelja, supokrovitelja i organizatora. HSI i udružene članice će sve ovogodišnje 
medijske nastupe  koristiti za najavu INOVE. Uoči izložbe pripremit ćemo na temelju vrlo uspješne promičbe 
INOVE 2013, 2 medijske konferencije o INOVI,  a na Izložbi će djelovati posebna služba za medijsku promičbu. 
Osim toga, ZV će standardno promovirati Izložbu. Upravo ovaj termin i izložba INTERLIBER privlači veliku 
medijsku pozornost. Pokušat ćemo stvoriti medijski stožer profesionalno vođen i dogovoriti medijskog 
pokrovitelja. U ovom dijelu su neophodne dodatne ne standardne aktivnosti jer ranija izdanja Izložbe nisu imala 
dovoljan medijski odjek. 
 
 
DOSADAŠNJE REFERENCE U PROJEKTU 
Hrvatski savez inovatora od 1971.g. redovito organizira hrvatski salon inovacija, INOVA. Tijekom 40 godišnje 
tradicije, ova je izložba postala središnje mjesto predstavljanja, komercijalizacije i cjelokupnog razvitka 
hrvatskog inovatorstva. INOVA je danas prepoznati simbol inovatorstva u Republici Hrvatskoj. 
U pripremi INOVE biti će ugrađena i iskustva HSI-a u sudjelovanju na velikim međunarodnim izložbama 
inovacija u SAD, Velikoj Britaniji, Rusiji, SR Njemačkoj, Belgiji, Taiwanu, Maleziji. Osim više stotina nagrada 
osvojenih tijekom zadnjih  godina nastupa na tim izložbama, hrvatski organizatori stekli su i značajno iskustvo u 
pripremi izložba inovacija, doslovno učeći od najboljih. Ugled ostvaren u tom razdoblju međunarodne izložbene 
aktivnosti potvrđen je odličjima za visoku razinu organizacije (osobito ističemo one osvojene u SAD, Rusiji, 
Taiwanu), a dodatno će biti iskazan upravo sudjelovanjem inozemnih partnera. Izlaganje kolega iz inozemstva u 
Zagrebu biti će potvrda njihovog povjerenja u organizacijske sposobnosti organizatora i ostalih partnera u 
pripremi INOVE 2016. 
 
OČEKIVANI UČINCI IZLOŽBE 

1. Nastavljanje tradicije okupljanja hrvatskih inovacija i novih proizvoda na velikoj izložbi inovacija s 
ciljem predstavljanja javnosti i komercijalizacije 

2. Organiziranje medijski i poslovno vrijedne i posjetiteljima interesantne međunarodne izložbe inovacija 
s više od 500 izložaka iz RH i inozemstva 

3. Komercijalizacije što većeg broja izloženih inovacija 
4. Izbor i nagrađivanje najboljih 
5. Stručno obrazovanje inovatora-poduzetnika u oblasti komercijalizacije inovacija 
6. Daljnji razvitak međunarodnih poslovnih odnosa HSI sa srodnim inozemnim organizacijama inovatora 

 
 
 
 

INOVA-BUDI UZOR 2016 
Priređivački odbor 

 


