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NAJVIŠE 3 STUDENTA PO TIMU

IZVORNO HRVATSKO

PODUZETNA HRVATSKA INOVATIVNA HRVATSKA
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O PROJEKTU

Hrvatska pamet Hrvatskoj društveno je odgovorni projekt
Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista s ciljem nagrađivanja izvrsnosti
hrvatskih studenata, ali i poticanja njihova lakšeg uključivanja u
sustav nacionalne ekonomije.
HPH je natjecanje studentskih razvojnih projekata.
Cilj natjecanja jest prezentirati ideje, znanja i sposobnosti hrvatskih
studenata pretočene u konkretne projekte vezane uz tri osnovna
tematska smjera nacionalne razvojne strategije.
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TIJEK PROJEKTA
Prva sezona projekta započela je krajem 2014. godine i završila u prosincu 2015.
godine. Na natječaj je te godine pristiglo više od 320 prijava u pet kategorija.
U 2016. godini odlučeno je umjesto pet nagraditi izvrsnost projekata u tri
kategorije (Izvorno hrvatsko, Inovativna Hrvatska, Poduzetna Hrvatska)
za koje su studenti 2015. godine iskazali najveći interes.
U 2017. godini će tri najbolja projekta (po jedan u svakoj kategoriji) biti nagrađeni
vrijednim nagradama, dok će svi sudionici dobiti priliku institucionalizirane
demonstracije vlastitih znanja i sposobnosti zainteresiranim poslodavcima.
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KATEGORIJE NATJEČAJA
IZVORNO HRVATSKO
U sklopu projektnog zadatka natjecatelji trebaju osmisliti na koji će način plasirati
postojeći hrvatski proizvod, istaknuti njegove kvalitete svojom kreativnošću i idejama
ili jednostavno osmisliti potpuno nov proizvod i strategiju za njegov što bolji uspjeh
na domaćem i inozemnim tržištima.
Kreativna industrija kao takva nudi niz mogućnosti za razvoj novog i autohtonog
proizvoda nastalog kao rezultat kreativnog uma i stvaralaštva.
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KATEGORIJE NATJEČAJA
PODUZETNA HRVATSKA
U sklopu projektnog zadatka ove tematike studenti trebaju predložiti konkretne

poduzetničke ideje i projekte usmjerene razvoju održivih biznisa. Ti se prijedlozi
mogu odnositi na otkrivanje novih tržišnih niša, ali i stvaranja novih poslovnih koncepata
utemeljenih na već postojećim biznisima i poslovnim modelima.
Kako zasnovati održiv biznis od nule, kako spajanjem raznih sektora i dijelova Hrvatske
te iskorištavanjem onog pozitivnog i kvalitetnog što svaki sektor i regija nudi, stvoriti bolju
i poduzetniju Hrvatsku – pitanja su koja mogu inspirirati natjecatelje koji se odluče za ovu
projektnu temu.
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KATEGORIJE NATJEČAJA
INOVATIVNA HRVATSKA
U sklopu projektnog zadatka ove tematike očekuje se da studenti prezentiraju inovativne
ideje koje će biti od koristi pojedincima ili tvrtkama te time pomoći dodatnom razvoju
Hrvatske i ojačati njezin status na polju inovativnosti u svijetu, ali i ideje koje se odnose na
mogućnosti jačeg poticanja inovativnosti među mladima.
To može biti interaktivna internetska stranica koja nudi do sada neviđene mogućnosti, neki
novi tehnološki proizvod koji će olakšati posao u nekoj grani industrije, ali i nova metoda
poticanja inovativnosti u društvu – mogućnosti su doista velike, a ideje su ono što nas treba
usmjeravati naprijed.
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UVJETI SUDJELOVANJA - PRAVILNIK
• Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju redovni i izvanredni studenti svih
fakulteta u Hrvatskoj u dobi od 18. do navršene 27. godine.
• Prijave mogu biti pojedinačne ili u grupama od najviše tri studenta.
• Dopuštena je suradnja studenata različitih fakulteta ili sveučilišta, pod
uvjetom da svi članovi grupe zadovoljavaju propozicije natječaja.
• Nije moguće isti rad prijaviti u više kategorija. Moguće je napisati više
radova za istu kategoriju ili više radova za različite kategorije.
• Prijave i predaje radova traju do 20. listopada 2017. godine.
• Rad ne smije imati manje od 18 stranica
• Prijaviti se mogu projektni zadatci koji do sada nisu konkurirali ni u jednom
natječaju, niti su do trenutka prijave na natječaj Hrvatska pamet Hrvatskoj
bili ocjenjivani i mentorirani od strane bilo kakve komisije ili stručnog tijela.
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Prijavite se i osvojite vrijedne nagrade!
Prijavite se na www.poslovni.hr/hph2017
Za sve informacije kontaktirajte nas na hph@poslovni.hr
Vaše završene radove šaljite na e-mail hph@poslovni.hr

Hvala na pažnji!

