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Inozemni uredi Grada Beča 
 
13. travnja 2021. 

Sudjelujte u oblikovanju budućnosti proizvodnog 
sektora na eventu Manufacturing Days 

Europski institut za inovacije i tehnologiju poziva  sve zainteresirane 
da u svibnju ove godine sudjeluju u trodnevnom doga đanju iz 
sektora proizvodnje Manufacturing Days koje se održava online u 
okviru velikog startup eventa ViennaUP'21 
 
S preko 2,1 milijuna poduzeća i više od 32 milijuna zaposlenih europski je proizvodni sektor važan 
faktor ekonomske, socijalne i ekološke održivosti te pokretač inovacija, gospodarskog rasta i stvaranja 
novih radnih mjesta u Europi. Stoga su u okviru najvećeg startup eventa u srednjoj Europi, 
ViennaUP'21, organizirana i događanja namijenjena akterima iz tog sektora.  
 
Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) poziva startupove, poduzeća, investitore i stručnjake iz 
područja proizvodnje diljem Europe i šire da od 10. do 12. svibnja 2021. sudjeluju u virtualnom 
događanju Manufacturing Days. Trodnevni program obuhvaća predavanja, radionice, panel-diskusije i 
pojedinačne razgovore s posebnim naglaskom na startupove, inovacije i nove tehnologije, a sudionici 
će imati priliku da se umreže, steknu nova znanja i razmijene ideje. 
 
Timovi i poduzeća iz pojedinih europskih zemalja, među kojima je i Hrvatska, mogu predstaviti svoja 
inovativna rješenja u proizvodnji na natjecanju BoostUp! RIS koje je podijeljeno u tri kategorije: 
CREATE, ACCELERATE i TRANSFORM. Sudionici mogu osvojiti novčane nagrade u iznosu do 
10.000 eura ili usluge podrške koje pružaju stručnjaci iz tima EIT-a. Prijave traju do 26. travnja, a 
prijaviti se možete ovdje: https://events.eitmanufacturing.eu/boostup/.   
 
Europski institut za inovacije i tehnologiju neovisno je tijelo EU-a te je sastavni dio programa Obzor 
Europa. Institut je uspostavljen s ciljem poticanja razvoja dinamičnih partnerstva na europskoj razini 
između vodećih poduzeća, istraživačkih instituta i sveučilišta. 
 
Sudjelovanje na događanju Manufacturing Days besplatno je uz prijavu putem sljedeće poveznice: 
https://manufacturingdays.viennaup.b2match.io/.  
 
Više o eventu ViennaUP'21 možete saznati na sljedećoj poveznici: https://viennaup.com/. 
 

Slika: Otvorene su prijave za natjecanje BoostUp! © Matthias Heschl  
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Kontakt 

Matea Čuljak, mag. philol. germ./russ. 
Suradnica za odnose s javnošću i medijima 
 
Inozemni ured Grada Beča 
Miramarska cesta 24 / 9. kat, 10000 Zagreb 
T +385 1 646 26 20 
M +385 99 573 51 85 
E culjak@eurocommpr.hr   
https://www.eurocommpr.at/hr/Inozemni-uredi-grada-Beca/Hrvatska   
 
https://www.facebook.com/eurocommprzagreb/   
https://twitter.com/EurocommPR_ZG  


