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Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije Europski fond za ruralni razvoj,  

Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje 

LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ - LAG MARETA 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Udio sufinanciranja 90%EU, 10%RH 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja 

   
 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU RADIONICE NA TEMU INOVACIJA POSLOVNOG MODELA 

LAG Mareta u sklopu međuteritorijalnog projekta suradnje INNOVAOLIVA organizira 27. i 28. 
veljače 2023. godine dvodnevnu radionicu na temu Inovacija poslovnog modela. 
Na radionici Inovacija poslovnog modela polaznici će kroz predavanje i praktične vježbe 
upoznati što je to poslovni model te kako analizirati poslovni model radi boljeg razumijevanja 
postojećeg vlastitog poslovanja, kupaca i konkurencije te identificiranja prilika za poboljšanja 
– novi prihodi, uštede ili usluživanje novih kupaca i tržišta. Tijekom radionice, polaznici će 
analizirati utjecaj cirkularnog gospodarstva i novih tehnologija na njihov poslovni model te 
kako odgovoriti na izazove i iskoristiti mogućnosti koje donose digitalizacija, globalizacija i 
održivo, zeleno poslovanje. Polaznici će naučiti koristiti alat Platno poslovnog modela 
(Business Model Canvas) pomoću kojeg će raditi na opisivanju, preispitivanju, stvaranju, 
razvoju i transformaciji poslovnog modela. 
Također polaznici radionice imaju pravo na dodatnu podršku u vidu jednog sata 
individualnog savjetovanja po polazniku, uživo ili putem video veze.  
Predavači: Boris Golob i& Mario Vukelić 
Boris Golob je direktor Step Ri znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci. Kao 
poslovni savjetnik dvadesetak godina radi sa startupima, etabliranim kompanijama i 
znanstvenicima te održava predavanja i radionice za poduzetnike u Hrvatskoj i inozemstvu. 
Specijalizirao se za postupke inoviranja proizvoda i usluga te strategije komercijalizacije, a 
vodeći je stručnjak za inovacije poslovnih modela u jugoistočnoj Europi. Jedan od 28 
Strategyzerovih certificiranih trenera za platno poslovnog modela na svijetu, te Cepas - 
Bureau Veritas certificirani Servitization Manager. 
Mario Vukelić je diplomirani inženjer logistike i menadžmenta i suradnik na EU projektima 
u Step Ri znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci. Radeći na projektima 
potpore poduzetništvu, primjene novih tehnologija i razvoja usluga u proizvodnim 
poduzećima stekao je iskustvo praktične primjene alata za razradu ideja, razvoj inovacija i 
poslovnih modela. Od strane Cepas - Bureau Veritas-a je certificirani Servitization Manager – 
savjetnik za proces servitizacije, tj. dizajna i uvođenja novih usluga 
Molimo sve zainteresirane za sudjelovanje na radionici da dostave obavijest na 
info@lagmareta.hr , a za sva pitanja mogu se obratiti voditeljici LAG-a Mareta Sanji Rukavina 
na info@lagmareta.hr ili mob. 091/605-0350. 
       Sanja Rukavina 
       Voditeljica LAG-a Mareta 
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