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Na temelju članka 26. Statuta ustanove Inovacijski centar Nikola Tesla, Upravno vijeće na 11. 
sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donijelo je 

 

PRAVILNIK 

 O NATJEČAJU "IMAGINE, CREATE, INNOVATE"  

 

Članak 1. 

Inovacijski centar Nikola Tesla (u daljnjem tekstu ICENT) usmjeren je na razvoj inovacija zasnovanih 
na znanstvenim istraživanjima s naglaskom na primijenjeno istraživanje i razvoj u području 
inženjerstva, kao i za srodne primjene koje pridonose konkurentnosti i održivosti hrvatskog društva 
i gospodarstva, uz snažnu potporu informacijske i komunikacijske tehnologije. Bitna uloga ICENT-a 
stvaranje je platforme koja će omogućiti mladim istraživačima poticajan razvoj i kreaciju inovativnih 
proizvoda i usluga ostvarenih u suradnji s hrvatskom industrijom i akademskom zajednicom, a za 
potrebe tržišta. 

ICENT potiče sve studente hrvatskih sveučilišta i veleučilišta da se uključe u istraživačko-razvojni 
program/natječaj "Imagine, Create, Innovate" (u daljnjem tekstu Natječaj) u kojem će, uz potporu 
ICENT-ovih mentora i voditelja te uključenost partnerskih poduzeća, studenti imati priliku predložiti i 
razviti vlastita inovativna rješenja proizvoda i usluga. 

Pravilnikom su definirani uvjeti sudjelovanja kao i pravila nagrađivanja najuspješnijih timova koji 
sudjeluju u Natječaju. 

 

Članak 2. 

(1) Natječaj se raspisuje krajem ljetnog semestra za akademsku godinu u tijeku. 

(2) Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama ICENT-a i Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva (u daljnjem tekstu FER). 

(3) Prijava projektnih radova za prvi krug Natječaja obavlja se popunjavanjem odgovarajućih 
obrazaca na mrežnim stranicama ICENT-a. Bit će uvaženi samo projekti koji su prijavljeni u zadanom 
roku. 

(4) Prilikom prijave ideje članovi tima potpisuju izjavu kojom omogućavaju ICENT-u pravo na 
korištenje ideje i prijedloga rješenja u promotivne i druge svrhe do završetka Natječaja. 

(5) Natječaj ima dvostupanjsko  ocjenjivanje. U drugom se krugu razmatraju i ocjenjuju samo one 
prijave koje su zadovoljile kriterije izvrsnosti u prvom krugu ocjenjivanja prema procjeni Odbora za 
ocjenjivanje (u daljnjem tekstu Odbor). 

(6) Mentor tima smatra se punopravnim nositeljem autorskog prava nastalog tijekom druge faze 
Natječaja. 

 

Članak 3. 

(1) Pravo prijave na Natječaj imaju svi studenti preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih i stručnih 
studija svih sveučilišta i veleučilišta u Hrvatskoj. 

(2) Na Natječaj se studenti prijavljuju u timu koji se sastoji od tri (3) do pet (5) članova. Članovi tima 
ne moraju biti s istog fakulteta niti s istog sveučilišta. 
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(3) Svaki tim ima pravo prijaviti kao člana tima najviše jednog (1) savjetnika. Savjetnik ne mora biti 
student, ali smije imati najviše 10 godina radnog iskustva. Savjetnik nije punopravni član tima, 
odnosno nema pravo na nagradu u slučaju pobjede tima niti polaže intelektualna, financijska ili bilo 
koja druga prava na rješenja koja tim prezentira na Natječaju. Savjetnik o navedenom prilaže 
potpisanu izjavu prilikom prijave projekta u prvom krugu Natječaja. 

(4) Članove tima moguće je promijeniti nakon prvog kruga ocjenjivanja. Moguće je dodati ili zamijeniti 
najviše dva (2) člana tima i to u roku 10 dana od početka drugog kruga Natječaja. O promjenama 
članova tima, tim je dužan obavijestiti Odbor u zadanom roku te obrazložiti zamjenu. 

(5) U drugom krugu svaki tim imenuje voditelja i zamjenika tima i prijavljuje njihova imena Odboru . 

 

Članak 4. 

(1) Prijavljeni projekti moraju biti originalni, temeljeni na osobnoj i timskoj izvrsnosti i kreativnosti uz 
usvajanje najviših etičkih i profesionalnih standarda djelovanja. Prijavljeni projekt može biti povezan 
s temom rada izrađenog za neku drugu primarnu namjenu (npr. diplomski rad, seminarski rad, rad 
za Rektorsku nagradu i sl.), ali ne smije biti identičan tome radu, a originalnost predane ideje i 
različitost od postojećih ideja i radova mora biti jasno utvrdiva. 

(2) Za ocjenjivanje prijavljenih studentskih projekata na temelju jasno utvrđenih kriterija izvrsnosti, 
definiranim u Uvjetima ocjenjivanja koje za svaki raspisani natječaj donosi ICENT. 

(3) Odbor se sastoji od suradnika i zaposlenika ICENT-a te članova partnerskih poduzeća i njegov 
sastav objavljen je javno na mrežnim stranicama ICENT-a. Odluku o imenovanju Odbora donosi 
ravnatelj ICENT-a. Odbor ima najmanje 9, a najviše 15 članova. Za donošenje odluke i/ili ocjene o 
rezultatima Natječaja potrebna je suglasnost natpolovičnog broja članova Odbora. 

(4) Svi članovi Odbora moraju biti priznati stručnjaci u području za koje rade ocjenjivanje, a svoju 
stručnost dokazuju referencijama o prethodnom radu. U slučaju da je član Odbora u sukobu interesa 
s članom bilo kojeg tima, to mora obznaniti ostalim članovima Odbora prije početka ocjenjivanja te 
se povući iz procesa ocjenjivanja tog projekta. 

 (5) Odluku o izvrsnim projektima prihvaćenim za drugi krugu ocjenjivanja Odbor je dužan donijeti u 
roku od 30 dana od završetka prvog kruga Natječaja. Rezultati prvog kruga natječaja bit će objavljeni 
na mrežnim stranicama ICENT-a, a svi će timovi biti obaviješteni i pisanim putem o rezultatima 
ocjenjivanja. 

(6) Drugi krug ocjenjivanja provest će se na završnom natjecanju najboljih timova, a bit će završen 
prije kraja kalendarske godine u kojoj je Natječaj objavljen. Završno natjecanje bit će cjelodnevni 
događaj s javnim predstavljanjem projekata i timova pred Odborom i zainteresiranom javnošću. 
Svaki tim pozvan u drugi krug Natječaja dužan je predstaviti svoj projekt na završnom natjecanju. 

 

Članak 5. 

(1) Svaki tim bira mentora u drugoj fazi provedbe Natječaja, odnosno nakon uspješnog 
ocjenjivanjaprve faze prijave na Natječaj. Ako tim ne izabere mentora, dodijelit će ga Odbor i to ne 
kasnije od 60 dana nakon objave rezultata prve faze provedbe Natječaja. 

(2) Ako mentor iz bilo kojega razloga ne može obavljati svoje dužnosti, dužan je povući se s te 
dužnosti i osigurati timu odgovarajuću zamjenu. Ako mentor ne obavlja svoje dužnosti, svaki tim 
može ga prijaviti Odboru koji će im osigurati odgovarajuću zamjenu u roku 10 dana od trenutka 
službene prijave neizvršavanja obaveza mentora. 
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NATJEČAJ "IMAGINE, CREATE, INNOVATE" 
 

UVJETI OCJENJIVANJA 
 
 
 
Najbolje ocijenjenim timovima nagrade osiguravaju inovacijski donatori/sponzori Natječaja. U 
akademskoj godini 2017./2018. natječaj "Imagine, Create, Innovate" usmjeren je na Smart City te 
su shodno tome predviđene nagrade kako slijedi: 
 

• Put, smještaj i mogućnost prezentiranja na međunarodnom sajmu Smart City tehnologija koji 
će se održati 2019. godine, ili ekvivalentnom dostupnom događaju u dogovoru s odabranim 
sudionicima Natječaja. 

 
• Projektna prijava na EU H2020 poziv "Future and Emerging Technologies", zasnovana na 

predloženom rješenju projektnog tima te savjetima mentora i evaluatora, a odnosi se na 
H2020 poziv dodijeljene oznake FETOPEN-01-2018-2019-2020 s datumom za podnošenje 
prijave 24. siječnja 2019. godine, prema objavi "Administrativni postupci Europske komisije 
br. 2017/C 368/05" ili ekvivalentne projektne prijave prema procjeni Odbora za evaluaciju i 
ravnatelja ICENT-a. U projektnu prijavu uključit će se sudionici Natječaja na način dogovoren 
s Odborom za evaluaciju i ravnateljem ICENT-a. 

 
• Podnošenje možebitne patentne zaštite za odabrana rješenja projektnih timova u 

najprimjerenijem mogućem obliku prema procjeni Odbora za evaluaciju u suradnji s 
patentnim zastupnikom. Prilikom podnošenja patentne zaštite, svi izumitelji nosit će pravo na 
barem 40% udjela u vlasništvu. Pojam izumitelja u ovom kontekstu uključuje projektni tim koji 
je prijavljen na Natječaj te odabrani ili dodijeljeni mentor. Uz navedene izumitelje, u udio u 
vlasništvu patenta uključit će se i ICENT te poduzeća partneri najviše donatorske razine 
"inovacijski partner" kao i druge relevantne strane prema procjeni Odbora za evaluaciju i 
ravnatelja ICENT-a.  

 


