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Vas zanimajo možnosti zaščite in trženja intelektualne lastnine? Kakšno pomoč lahko pridobite na poti
od ideje do (odcepljenega) podjetja, ki temelji na vašem doktoratu, raziskavi, projektnem rezultatu?
Kakšni viri financiranja obstajajo za tovrstne podjeme in kako jih pridobiti? Kaj je poslovni model in kako ga
načrtovati?

Kako

naš

predlog

sodelovanja

predstaviti

potencialnim

investitorjem

ali

poslovnim partnerjem?
Na delavnico vabimo podjetne študente, mlade raziskovalce in vse podjetne inovativne posameznike, ki vas
zanimajo možnosti in orodja za načrtovanje zagonskega podjetja, katerega poslovni model (praviloma)
temelji na visokotehnološki invenciji.
Na delavnici bo možno pridobiti tudi več informacij o možnosti vaše vključitve v podporne programe za
razvoj vaše inovacije in podjetja.
Delavnico bosta izvedla dr. Levin Pal, vodja skupine za zaščito intelektualne lastnine, višji strokovnjak za
upravljanje s tehnologijami in mag. Robert Blatnik, višji strokovnjak za upravljanje s tehnologijami,
strokovnjak za odcepljena podjetja, koordinator dogodkov, Certified Licensing Professional – CLP (vodja
delavnice in moderator dogodka).
Dodatne informacije organizatorja: Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut »Jožef Stefan«
robert.blatnik@ijs.si / tehnologije@ijs.si

Za udeležbo se prosimo registrirajte s klikom tu!

Dogodke in podporne storitve izvajamo kot subjekt inovativnega okolja Institut Jožef Stefan v Republiki Sloveniji v letih
od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«. Storitve so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj,
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije

PROGRAM
Kako načrtovati in udejaniti poslovni model za trženje visokotehnološke inovacije?
Uvod v podjetništvo in inovacije. Kaj mi nudi podporno inovacijsko okolje?
14:00 – 14:05

Uvod v orodja in možnosti pomoči pri mojem podjemu.
Kako na Institutu "Jožef Stefan" pomagamo mladim podjetnikom, raziskovalcem in
inovatorjem. Kako pridem do podjetniškega/inovacijskega mentorja?
O znanju in ustvarjanju izumov. Od kuhanja žgancev do zdravila za raka.

14:05 – 14:20

Kako izum (patent) zaščitim in kako ga lahko prodajam? Kreiranje in zaščita
intelektualne lastnine z aktualnimi podpornimi storitvami inovativnega okolja in
možnostmi zagotavljanja financiranja patentnih zaščit.
Od ideje do podjetja. Od picopeka do razvijalca dronov.

14:20 – 14:35

14:35 – 15:00

Osnove načrtovanja podjetja s poudarkom na (lastnem) znanju in vitkem podjetništvu.
Določitev izdelka in vrednosti za kupca (mojih) izdelkov.
Iskanje (mednarodnih) industrijskih partnerjev in aktualni razpisi za spodbujanje
sodelovanja z industrijo.
Načrtovanje in ustanavljanje odcepljenih podjetij ter mentorska podpora z aktualnimi
razpisi za zagonska sredstva.
Interaktivna delavnica: Izdelava poslovnega modela (business model canvas),
določanje vrednosti za kupca. Delo v skupinah (3-4).
Priprava (pitch) predstavitve poslovne ideje in ekipe investitorju. Delo v skupinah (3-4).

15:00 – 15:15

Odmor

15:15 – 15:30

Interaktivna delavnica: Priprava (pitch) predstavitve poslovne ideje in ekipe
investitorju. Delo v skupinah (3-4).

15:30 – 15:40

Vstani in se pokaži! Predstavitve ekip, izbor najboljših. Nagrada zmagovalcu.

15:40 – 15:45

Diskusija z udeleženci in sprejemanje interesa za vključitev v brezplačne programe
inovacijsko-podjetniških podpornih storitev (mednarodna borza tehnologij in iskanje
partnerjev, zaščita industrijske lastnine, razvoj poslovnega modela, iskanje virov
financiranja. Zaključek dogodka.
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