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Gradonačelnik je 23. rujna 2019. godine donio sljedeći
zaključak
1. Prihvaća se koncept novog ciklusa programa za stjecanje poduzetničkih kompetencija
mladih 'RInovatoRI'.
2. Prihvaća se plan provedbe i financiranja programa 'RInovatoRI' za školsku godinu 2019.2020., temeljem čega će se u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu na poziciji Odjela gradske
uprave za poduzetništvo planirati iznos od 40.000,00 kn.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo za provedbu ovog zaključka.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Odjel gradske uprave za poduzetništvo,
n/r Jane Sertić i Ive Ribarić
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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Predmet:

Prijedlog zaključka o prihvaćanju koncepta novog ciklusa
programa za stjecanje poduzetničkih kompetencija mladih
'RInovatoRI' u školskoj godini 2019. – 2020.
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Obrazloženje:
Program RInovatoRI namijenjen je učenicima viših razreda riječkih osnovnih škola s
temeljnim ciljem razvoja poduzetničkih kompetencija i podizanja poduzetničke kulture
mladih kroz neposredni uvid u poduzetničku praksu te osmišljavanje i razradu vlastitih
poslovnih ideja. Program je iniciran i osmišljen od strane Grada Rijeke – Odjela za
poduzetništvo, a provodi se u organizaciji Gradske ustanove Dom mladih Rijeka u tri
programske cjeline: (1) Cjelogodišnji program, (2) Vikend škola poduzetništva i (3) Ljetna
škola poduzetništva.
Program za razvoj poduzetničkih kompetencija mladih pokrenut je 2008. godine pod
nazivom Kreativno-edukativna škola (KEŠ), a 2018. godine koncepcijski je osvježen i
preimenovan u RInovatoRI, u skladu s promjenama okruženja, trendovima i potrebama
korisnika. Veća orijentiranost na terenska iskustva, rješavanje stvarnih problema riječkih
poduzeća te razvoj vlastitih startup ideja temeljne su promjene koje su unijele potrebnu
dinamiku u program.
Prva generacija RInovatoRa u cjelogodišnjem programu tijekom šk. god. 2018.-2019.
posjetila je sajam InfoGamer na Zagrebačkom velesajmu, Hrvatski nogometni klub Rijeka,
4Look centar, JGL te nekoliko predavanja i tribina, dok su se u ljetnoj školi bavili
inovacijama iz područja gospodarenja otpadom te posjetili tvrtku Metis. Vikend škola
poduzetništva 2019. pod nazivom 3D Game Hub bila je posvećena razvoju nove društvene
igre uz pomoć 3D tehnologije.
Do danas je u programu KEŠ/RInovatoRI sudjelovalo preko 500 djece u sva tri programska
pravca, a Vikend školi poduzetništva 2018., pod nazivom 'Pametni gradovi i umjetna
inteligencija' dodijeljena je povelja za NAJ-akciju na državnoj razini, u sklopu akcije 'Gradovi
i općine prijatelji djece'. Program RInovatoRI u srpnju 2019. odabran je od strane
Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kao nacionalni kandidat za Europsku
nagradu za promicanje poduzetništva 2019. u kategoriji promicanje poduzetničkog duha.
U 2019. godini za provedbu svih aktivnosti iz programa RInovatoRI osigurano je 35.000,00
kuna iz Gradskog proračuna.
Program RInovatoRI u šk. god. 2019.-2020.
Program RInovatoRI u šk. god. 2019.-2020. provodit će se u sljedećim programskim
cjelinama:
1) Cjelogodišnji program odnosi se na tjedne radionice u trajanju dva školska sata,
gdje polaznici stječu osnovna znanja o svijetu poduzetništva. U sklopu programa
planirani su izleti, posjeti poslovnim subjektima i tematskim događajima te
gostovanja stručnjaka.
2) Vikend škola poduzetništva posvećena je jednoj aktualnoj temi iz domene
poduzetništva i gravitirajućih stručnih područja, a održava se u mjesecu travnju u
planinarskom domu Dvorac Stara Sušica.
3) Ljetna škola predstavlja sažeti vid cjelogodišnjeg programa koji se veže uz određeno
tematsko područje. Provodi se kroz svakodnevne radionice u periodu od tri tjedna, u
sklopu aktivnosti Ljeto u Domu mladih.
Plan provedbe i financiranja programa RInovatoRI
U planiranju i realizaciji aktivnosti surađivat će, kao i do sada, Odjel gradske uprave za
poduzetništvo i Dom mladih Rijeka, a potporu u promociji prema osnovnim školama
osigurat će Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo.
Planirani početak cjelogodišnjeg programa je sredina listopada 2019., a očekivani broj
polaznika je 15. Kao i protekle školske godine, cjelogodišnji program RInovatoRI plaćat će
se u iznosu od 100,00 kn mjesečno po korisniku, a istovremeno ostati sufinanciran od
strane Grada Rijeke – Odjela za poduzetništvo. Vikend škola poduzetništva bit će, prema
dosadašnjem modelu, sufinancirana od strane Grada Rijeke – OGU za poduzetništvo, uz
participaciju samih polaznika. Budući da se u sklopu ljetne škole planira posjet
gospodarskom subjektu na širem gradskom području, što generira dodatne troškove, uvodi
se plaćanje ljetnog programa u iznosu od 200,00 kuna po polazniku. Priljev sredstava od

upisnina redovnog i ljetnog programa RInovatoRI dodatno će se iskoristiti za unaprjeđenje i
obogaćivanje integriranih i promotivnih aktivnosti.
Za provedbu programa RInovatoRI u sva tri programska pravca (cjelogodišnji, vikend škola i
ljetni) u proračunu Odjela za poduzetništvo planirano je 40.000,00 kn za 2020. godinu.
Slijedom navedenog, gradonačelniku se predlaže donošenje sljedećeg
z a k lj u č k a
1. Prihvaća se koncept novog ciklusa programa za stjecanje poduzetničkih
kompetencija mladih 'RInovatoRI'.
2. Prihvaća se plan provedbe i financiranja programa 'RInovatoRI' za školsku godinu
2019.-2020., temeljem čega će se u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu na
poziciji Odjela gradske uprave za poduzetništvo planirati iznos od 40.000,00 kn.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo za provedbu ovog zaključka.

