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Konferencija promovira Foresight kao disciplinu za određivanje prioriteta u tehnologijskoj politici kao i primjenu Foresighta u drugim područjima. Foresight je način povezivanja naše sadašnjice sa željenom budućnošću. Odluke koje danas donosimo ili ne
donosimo približavaju nas ili udaljavaju od
željene budućnosti. Vizija željene i ostvarive budućnosti može postati zajednički cilj
kojem ćemo težiti. Napor zbog promjena
koje na tom putu trebamo napraviti olakšat će slika zajedničkog uspjeha.

Organizira jednodnevnu
konferenciju na temu

Foresight u
Hrvatskoj

Učeći od drugih, koristeći njihova iskustva i njihovu pomoć sposobni smo usvojiti
nova znanja i iskoristiti Forsight kao alat
za promišljanje, a potom i približavanje
željenoj budućnosti.

Kako
primijenom

Umrežavanjem s organizacijama iz
susjednih zemalja možemo sudjelovati u
regionalnim Foresight programima i
lakše usvojiti potrebnu metodologiju.

Foresight-a
odrediti
nacionalne
tehnologijske

HIT putem TEST programa financira
tehnologijske projekte, a primjenom
discipline Foresight-a nastoji odrediti
razvojne prioritete.

prioritete?
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Razvijena društva promišljaju svoju budućnost te
raspoložive istraživačke i znanstvene resurse usmjeravaju u ona područja koja će ih najbrže približiti
željenoj viziji budućnosti. Foresight, kao etablirana
disciplina, pruža potrebnu metodologiju, skup alata i procesa pomoću kojih lakše određujemo i brže
postižemo naše ciljeve.
Foresight se pokazao posebice djelotvornim pri
definiranju prioriteta u tehnologijskoj i inovacijskoj
politici, što možemo vidjeti na primjeru Japana,
SAD-a, Njemačke, Velike Britanije i drugih visoko
tehnološki razvijenih zemalja. Osim tehničkih,
Foresight je primjenjiv i na mnoga druga područja prirodnih i humanističkih znanosti poput zdravstva, ekologije, pitke vode, kvalitete življenja,
itd. Foresight proces je transparentan, a rezultati Foresight-a dostupni su široj javnosti, pa
lako možemo učiti na iskustvima drugih.
Ovom prvom Foresight konferencijom želimo
najaviti početak naših Foresight aktivnosti te
potaknuti sve zainteresirane pojedince i organizacije na aktivno sudjelovanje u Foresight
procesu.
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Eksperti i predavači
Ovom prilikom uspjeli smo okupiti više eksperata koji su
aktivno sudjelovali i kreirali Foresight procese, koji su eminentni predavači i treneri za tehnike Foresight-a i koji su
osmišljavali i provodili Foresight programe, a s Vama su
voljni podijeliti svoja iskustva iz prakse.
Svjetska praksa
Nizom predavanja upoznat ćemo sudionike sa svjetskom
praksom Foresight-a. Predavači će na stvarnim primjerima obrazložiti pozitivne rezultate Foresight procesa,
probleme s kojima su se susretali te preduvjete koji su
potrebni za provedbu procesa.

•Svima koji žele dati svoj osobni pozitivan doprinos u
stvaranju zajedničke željene budućnosti.
Jezik
Radni jezici na konferenciji bit će hrvatski i engleski.
Kotizacija
Kotizacija za ovu prvu uvodnu Foresight konferenciju neće se plaćati!
Prijava
Broj mjesta je ograničen. Kako biste osigurali svoje
mjesto na ovom događanju, a nama olakšali organizaciju, čim prije napravite on-line prijavu na
našim stranicama: www.hit.hr.

Umrežavanje
Foresight ćemo sagledati kao način međusobnog povezivanja pojedinaca i organizacija radi postizanja zajedničkih ciljeva. Objasnit ćemo kako u Foresight procesu
možemo surađivati s partnerima iz inozemstva i kako
možemo učiti na iskustvima drugih.

Ulaz s južne strane ZV-a

Potpora
Također ćemo pokušati razmotriti koje nam sve mogućnosti suradnje, školovanja i financiranja stoje na
raspolaganju u provedbi hrvatskog Foresight programa.
Panel diskusija
Na temu “Foresight u definiranju nacionalnih prioriteta u istraživanju i tehnologiji” eminentni stručnjaci i
predavači iz područja Foresight-a podijelit će svoje
stavove i viđenja sa sudionicima konferencije.
Konferencija je namijenjena:
•Znanstvenicima, predavačima i istraživačima
•Voditeljima istraživačko razvojnih programa;
•Poduzetnicima i menadžerima;
•Predstavnicima industrijskih klastera, centara za
transfer tehnologije, tehnoloških parkova, gospodarskih komora te predstavnicima lokalne i državne vlasti;
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