
 

 

Позив на панел дискуију "Подршка иноваторима и иновативним компанијама" SERBIAN 
VISIONS 2021 

 

Поштовани, 

Привредна комора Србије и SERBIAN VISIONS организују панел дискусију „Подршка 
иноваторима и иновативним компанијама“ која ће се одржати 1. фебруара 2021. године у 
оквиру мултиконгреса SERBIAN VISIONS 2021 који траје од 1. до 5. фебруара 2021. 
године. Комплетан програм мултиконгреса можете погледати у прилогу. 

За успешан развој иновација није довољно поседовати одговарајуће вештине и алате, већ је и 
неопходно имати одговарајућу подршку за сваку фазу развоја. Привредна комора Србије, као 
званични представник пословне заједнице у Републици Србији, с поносом учествује у 
организацији Такмичења за најбољу технолошку иновацију које од 2005. године пружа 
подршку свим иноваторима и иновативним привредним друштвима како би се успешно 
припремили и спровели своје иновације на тржиште.   

Циљ панела је дискусија о значају подршке иноваторима и иновативним привредним 
друштвима, постојећим и будућим моделима подршке, као и о искуствима победника током и 
након такмичења. 

Панел дискусија ће се одржати онлајн преко апликације Microsoft Teams сa почетком у 10:00 
часова. Максималан број места за учествовање је 200. Улазак ће се одвијати по принципу „first 
come – first serve”. Напомињемо да ће догађај бити снимљен. Поред тога, потребно је да 
камере и микрофони буду искључени због квалитета слике и тона током самог догађаја. 
Комуникација на панелу ће се одвијати путем chat-a коју ће организатор да прати. Комплетан 
програм мултикогреса можете погледати у прилогу. 

Уколико сте заинтересовани да учествујете на овом скупу, замолили бисмо Вас да потврдите 
своје присуство до 28. јануара 2021. године на еmail: inovacije@pks.rs. Након потврде пријаве 
биће Вам послата агенда и линк за приступ панел дискусији. Молимо Вас да, пре потврде 
присуства, прочитате обавештење о обради података о личности који се налази у прилогу. 
Обавештавамо Вас да ће Привредна комора Србије потврду присуства сматрати као потврду да 
сте прочитали, разумели и прихватили обраду Ваших података о личности. 

Контакт особа за предметни скуп је Никола Комшић, самостални саветник у Служби за 
иновације, тел: 011 33 04 576 
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