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Ova publikacija je izrađena u okviru projekta bistec koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

1. procjena ideje
Pretraga stanja tehnike
Kako bi se procijenilo je li ideja koja se želi potvrditi
istraživanjem doista nova i ima li inventivnu razinu,
potrebno je napraviti pretragu stanja tehnike. Pod
stanjem tehnike podrazumijeva se sve što je učinjeno
pristupačnim javnosti u svijetu, pisanim ili usmenim
putem, uporabom ili na bilo koji drugi način u trenutku
pretraživanja (npr. baze patentnih dokumenata, baze
znanstvenih publikacija, stručnih časopisa, Interneta
i sl.). Samo se 20% objavljenih rezultata istraživanja
pojavljuje u znanstvenim časopisima, dok se ostalih
80% može pronaći u patentnoj literaturi. Pretraga
patentne literature pomaže raspoznavanju starog od
novog, pronalaženju potencijalnih partnera i tvrtki
koje će možda biti zainteresirane za komercijalizaciju
rezultata. Većina projekata financirana sredstvima EU
zahtijeva pretragu i dokumentaciju stanja tehnike.
Procjena tržišnog potencijala
Procjenom tržišnog potencijala inovacije provjerava
se postoji li interes i stvarna potreba za inovacijom
na tržištu. Procjenjuje se segment i veličina tržišta,
identificiraju potencijalni kupci i krajnji korisnici, kao
i prednosti koje im nudi inovacija te potencijalna konkurencija. Ova analiza omogućava da rezultati istraživanja imaju veće izglede za financiranje i komercijalizaciju.

2. financiranje i partnerstvo
Izvori financiranja
Sveučilište i njegove sastavnice često provode istraživanja zahvaljujući financiranju iz javnih izvora, na primjer iz državnih bespovratnih potpora ili bespovratnih
potpora Europske unije. U nekim područjima istraživanja i razvoja zainteresirane zaklade mogu preuzeti
ulogu sličnu onoj javnih tijela. Industrijski partneri također mogu sudjelovati u financiranju projekta. Postoje i istraživanja u korist naručitelja, kojima se smatraju ugovorena istraživanja ili usluge istraživanja koje
Sveučilište ili pojedina sastavnica obavljaju na temelju
izravne narudžbe fizičke ili pravne osobe koja financira
istraživanje.
Prije početka istraživanja potrebno je odabrati najpogodniji izvor financiranja koji će omogućiti optimalan
razvoj i provjeru tehničkog i tržišnog koncepta inovacije te dovesti do uspješne komercijalizacije rezultata.

Pronalaženje projektnih partnera
U istraživačkim projektima mogu sudjelovati partneri s različitih sastavnica ili sveučilišta, ali i industrijski
partneri. Pronaći partnera s određenim stručnim znanjem, ekspertizom i opremom koji je u mogućnosti
riješiti probleme u razvoju inovacije nije lako. Kako bi
istraživačima maksimalno olakšali traženje partnera
i poticali izravno uspostavljanje kontakata između
istraživača i industrijskih partnera, utt organizira susrete posvećene povezivanju i umrežavanju te susrete
na kojima se organiziraju individualni sastanci potencijalnih partnera.
Također, utt kontinuirano provodi aktivnost tehnološkog mapiranja Sveučilišta kojem je cilj stjecanje uvida u
postojeće kompetencije, potencijale i rezultate istraživačkih skupina te njihovo predstavljanje u javno dostupnoj bazi. Na ovaj način je potencijalnim industrijskim
partnerima i javnosti olakšan pristup istraživačima u
svrhu suradnje na razvoju tehnologija i iskorištavanju
intelektualnog vlasništva nastalog na Sveučilištu.

3. definiranje suradnje
Ugovor o suradnji na projektu
Istraživački projekti sve češće uključuju sudjelovanje
više od jedne organizacije te dodatno vanjsko financiranje. U takvim istraživačkim projektima potrebno je urediti odnose i pitanja intelektualnog vlasništva, ne samo
između sastavnice i stvaratelja intelektualnih tvorevina,
već i između svih uključenih organizacija. Bitno je već
na početku suradnje unaprijed i detaljno sporazumom
između svih sudionika tog projekta urediti međusobne
odnose u pogledu pravnog statusa intelektualnih tvorevina za koje se očekuje da će biti stvorene u projektu.
Ovo je naročito bitno kod ostvarivanja suradnje s inozemnim sveučilištima, jer ne postoje međunarodni ugovori ili konvencije kojima bi to bilo uređeno. Poželjno je
urediti i način iskorištavanja i međusobna ovlaštenja u
odnosu na postojeće intelektualno vlasništvo koje od
ranije pripada sudionicima u projektu.
Ukoliko je istraživačka suradnja financirana iz javnih izvora, značajno je da partneri prilikom uređenja
odnosa vode računa da je njihov dogovor u skladu
s zahtjevima financijera. Ukoliko ugovor s financijerom potpisuje samo vodeći partner, onda je posebno
značajno da vodeći partner kroz dodatni sporazum s
drugim partnerima osigura ispunjenje obaveza prema
financijeru, pa tako i obaveze vezane uz upravljanje
intelektualnim vlasništvom.

Kod istraživanja u korist naručitelja intelektualno vlasništvo nad rezultatima istraživanja u pravilu će pripasti
naručitelju, što se na odgovarajući način uređuje ugovorom. Sveučilište ili sastavnica trebaju voditi računa da u
definiciju tog intelektualnog vlasništva ne uđu moguća
unaprjeđenja te novostečeno znanje i iskustvo, ako bi
time budući rad u tom istraživačkom području bio znatno ograničen ili onemogućen.

Strategija zaštite intelektualnog vlasništva
Prije podnošenja prijave u svrhu ostvarivanja zaštite intelektualnog vlasništva potrebno je napraviti analizu tržišta
kako bi se definirale zemlje u kojima će zaštita biti zatražena te odabrati optimalan oblik zaštite s obzirom na vrstu i
svrhu inovacije. Važno je naglasiti kako se kod zaštite prava
intelektualnog vlasništva primjenjuje teritorijalni princip te
kako ne postoji svjetska ili međunarodna zaštita.

4. istraživanje i razvoj

6. komercijalizacija

Identifikacija inovativnih rješenja
Tijekom istraživanja vjerojatno će nastati važni rezultati s inovativnim potencijalom. Čekati do kraja projekta kako bi ih zaštitili pravima intelektualnog vlasništva
nije najbolja strategija. Ispravan pristup je konstantno
pratiti i procjenjivati postojanje obećavajućih rezultata
i uskladiti objavljivanje publikacija s patentnom zaštitom ili nekim drugim oblikom zaštite intelektualnog
vlasništva. Ukoliko istraživači žele zaštititi rezultate
istraživanja pravima intelektualnog vlasništva i objaviti
ih u znanstvenom radu, važno je prvo podnijeti patentnu prijavu, a tek onda rezultate javno objaviti.

Komercijalizacija rezultata istraživanja
Kvalitetnim upravljanjem pravima intelektualnog vlasništva na Sveučilištu, koje će omogućiti njihovo gospodarsko iskorištavanje (komercijalizaciju), može se
ostvariti prihod kojim će se dalje poticati i promicati
znanstvena i istraživačka djelatnost na Sveučilištu i
njegovim sastavnicama. Kako bi komercijalizacija inovacije bila što uspješnija potrebno je procijeniti njezinu komercijalnu vrijednost, odrediti najoptimalniji
način komercijalizacije te osmisliti strategiju izlaska
na tržište. Konkretan način komercijalizacije intelektualnog vlasništva stvorenog na Sveučilištu predstavlja poslovnu odluku institucije kojoj ono pripada, pri
čemu je potrebno voditi računa o tome kako i gdje je
intelektualno vlasništvo nastalo, tko ga je financirao
te tko je bio uključen u njegov nastanak. Potrebno je
pripremiti marketinške materijale te kontaktirati potencijalne partnere i/ili stjecatelje licence, pregovarati
s njima te pripremiti ugovor o komercijalizaciji. Tim
ugovorom uređuje se i pitanje naknade. Konkretan
iznos naknade bit će različit od slučaja do slučaja, pri
čemu je bitno voditi računa o tržišnoj vrijednosti inovacije te resursima utrošenim na stvaranje, stjecanje i
zaštitu inovacije.

Demonstracija izvedivosti
Rezultate projekta bit će potrebno predstaviti budućim industrijskim korisnicima i investitorima, stoga je
važno da budu uobličeni u funkcionalan prototip koji
će demonstrirati izvedivost. Sredstva za navedene
aktivnosti moguće je dodatno osigurati kroz Programe za provjeru inovativnog koncepta (eng. Proof of
concept).

5. zaštita intelektualnog
vlasništva
Prava intelektualnog vlasništva
Kako bi povećali šanse za uspješnu komercijalizaciju
rezultata projekta poželjno je zaštititi ih pravima intelektualnog vlasništva. Rezultate istraživanja moguće je
zaštititi koristeći jedan ili više oblika prava intelektualnog vlasništva. Na primjer, autorskim pravima štiti se
originalna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog ili umjetničkog područja koja ima individualni
karakter. Patentom se štiti novo rješenje određenog
tehničkog problema koje se može upotrijebiti u nekoj
gospodarskoj djelatnosti. Industrijskim dizajnom štiti
se vanjski izgled proizvoda ili dijela proizvoda. Žig je
pravo priznato za znak koji služi za razlikovanje proizvoda i usluga na tržištu.

Osnivanje spin-off tvrtke
Jedan od načina komercijalizacije inovacija na sveučilištima i fakultetima jest osnivanje trgovačkih društava,
pri čemu se u praksi za takva društva koristi engleski
naziv spin-off. Istraživači i studenti koji pokreću poslovanje zasnovano na znanju i tehnologiji nastalo na
Sveučilištu moraju razumjeti odnose na ciljnom tržištu
te razraditi poslovni model i plan izlaska na tržište. Također trebaju pronaći kvalitetne suradnike i formirati
tim, uspostaviti kontakte u poslovnoj zajednici te osigurati financije za rast i razvoj poslovanja.

Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije
Sveučilišta u Zagrebu (cirtt) nastao je 2010. godine
objedinjavanjem rada Ureda za istraživanje i Ureda
za transfer tehnologije s ciljem jačanja koordinacije
aktivnosti transfera tehnologije i upravljanja
istraživačkim i razvojnim projektima na sveučilišnoj razini.

Ured za transfer tehnologije (utt) podupire suradnju
Sveučilišta i gospodarstva te razvoj novih proizvoda
i usluga zasnovanih na tehnološkim rješenjima,
intelektualnom vlasništvu i ekspertizama Sveučilišta.
utt sudjeluje u provedbi nacionalnog Programa provjere
inovativnog koncepta (PoC) kojeg provodi agencija
hamag-bicro.

u sklopu razvoja tehnoloških rješenja, tim utt-a istraživačima sveučilišta
u zagrebu pomaže pri:

•
•
•

procjeni inovacijskog i tržišnog potencijala
tehnologije;
pronalaženju partnera i osiguravanju financiranja za
kolaborativna istraživanja i suradnju s industrijom;
strukturiranju suradnje s industrijskim partnerima te
izradi potrebnih sporazuma koji će biti temelj uspješne
suradnje i komercijalizacije rezultata istraživanja;

•
•
•

upravljanju i zaštiti intelektualnog vlasništva;
marketingu tehnologije i pronalasku partnera za izlazak
na tržište;
pokretanju trgovačkih društava zasnovanih na znanju i
tehnologiji.

centar za istraživanje,
razvoj i transfer tehnologije
Ured za transfer tehnologije
Sveučilište u Zagrebu
Trg maršala Tita 14
10 000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: 01 4698 177
Faks: 01 4698 141
cirtt@unizg.hr
http://cirtt.unizg.hr
http://www.unizg.hr

Središnja agencija za
ugovaranje i financiranje
www.safu.hr
Više informacija o eu fondovima pronađite na
www.strukturnifondovi.hr

www.mzos.hr | znanost@mzos.hr

