
 

Aktivnost je predmet sofinanciranja Republike Slovenije in Evropske unije

programskem obdobju 2014 – 2020.  

»PROMOCIJSKA DELAVNICA

Predstavitev natečaja za inovativno podjetniško idejo v 

agroživilstvu 2017 »Open Innovation in AgriFood«

Kdaj? 

Kje? Študentski center Univerze na Primorskem, Čevljarska 27, 6000 Koper

 

UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske
podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016

organizira promocijsko delavnico za

zainteresirano javnost s predstavitvijo 

Program delavnice je usmerjen v predstavitev 

ozaveščanje udeleženih o programu »SIO 2016
pogoji sodelovanja, kot tudi program aktivnosti UIP do otvoritve 

 

Na dogodku bomo gostili g. Andraža Zvonarja

Innovation in AgriFood 2016 na globalni ravni, ter 

in potek, ter pozitivni učinki sodelovanja na natečaju, kot tudi srečanje s tujimi investitorji.

Program 
 

Sklop Termin  

1 11:00 – 11:30

2 11:30 – 12:30

3 12:30 – 13:00

Dodatna vprašanja 

                                   

UIP Univerzitetni inkubator Primorske 

predmet sofinanciranja Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v 

PROMOCIJSKA DELAVNICA« 

Predstavitev natečaja za inovativno podjetniško idejo v 

agroživilstvu 2017 »Open Innovation in AgriFood«

Kdaj? Četrtek, 24.8.2017 ob 11.00 h 

Študentski center Univerze na Primorskem, Čevljarska 27, 6000 Koper

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske v sodelovanju z Agencijo SPIRIT
podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016

za študente, zaposlene in raziskovalce Univerze na Primorskem, ter drugo 
s predstavitvijo »nacionalnega poziva za inovativne projekte v agroživilstvu

Program delavnice je usmerjen v predstavitev tekočih aktivnosti UIP v poletnem in jesenskem času ter 

programu »SIO 2016-2017. Na delavnici bodo podane informacije 

pogoji sodelovanja, kot tudi program aktivnosti UIP do otvoritve globalnega poziva v oktobru 2017

g. Andraža Zvonarja iz Zavoda PERMAFRUIT, ki je bil izbran med 10 finalisti

2016 na globalni ravni, ter se je udeležil »Boot Campa« v Torinu. Predstavljena bo osebna izkušnja 

učinki sodelovanja na natečaju, kot tudi srečanje s tujimi investitorji. 

       

rogram promocijske delavnice:  

Vsebina programa 

0 Predstavitev podpornega podjetniškega okolja UIP Univerzitetnega 

inkubatorja Primorske in Agencije SPIRIT,  Andrej Medved, UIP 

0 Pozdrav organizatorja Globalnega natečaja »Open Innovation in 

AgriFood«, ga. Francesca Buonanno, Fondazione Brodolini

Predstavitev natečaja, pogoje in meril nacionalnega poziva za inovacije v 

agroživilstvu »Open Innovation in AgriFood« ter Globalnega Poziva

Andrej Medved, UIP 

Predstavitev izkušnje iz natečaja 2016, g. Andraž Zvonar, PERMAFRUIT, 

finalist natečaja 2016 - Top 10 

00 Izmenjava mnenj in predlogov, vprašanja in diskusija

Terminski načrt poteka natečaja 

 
 

VABLJENI NA DOGODEK!  
 

Dodatna vprašanja nam pošljite na e-naslov: andrej.medved@uip.si   

               
 

UIP Univerzitetni inkubator Primorske je nacionalni koordinator natečaja Open Innovation in AgroFood

 

ega sklada za regionalni razvoj v 

 

Predstavitev natečaja za inovativno podjetniško idejo v 

agroživilstvu 2017 »Open Innovation in AgriFood« 

Študentski center Univerze na Primorskem, Čevljarska 27, 6000 Koper  

Agencijo SPIRIT v okviru Programa 

podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017« 

zaposlene in raziskovalce Univerze na Primorskem, ter drugo 
»nacionalnega poziva za inovativne projekte v agroživilstvu 2017«. 

UIP v poletnem in jesenskem času ter 

podane informacije o natečaju, pravila in 

globalnega poziva v oktobru 2017. 

je bil izbran med 10 finalisti natečaja »Open 

se je udeležil »Boot Campa« v Torinu. Predstavljena bo osebna izkušnja 

UIP Univerzitetnega 

Andrej Medved, UIP  

Pozdrav organizatorja Globalnega natečaja »Open Innovation in 

AgriFood«, ga. Francesca Buonanno, Fondazione Brodolini 

nacionalnega poziva za inovacije v 

ter Globalnega Poziva, 

Andraž Zvonar, PERMAFRUIT, 

in predlogov, vprašanja in diskusija 

 

je nacionalni koordinator natečaja Open Innovation in AgroFood . 


