
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske 

 

NAGRADNI NATJEČAJ ZA MLADE 

za najbolji video rad na temu: 

„Mladi i inovativni - mijenjamo budućnost na bolje“ 

 

U nagradnom natječaju za najbolji video rad „Mladi i inovativni - mijenjamo budućnost na 

bolje“ mogu sudjelovati građani Republike Hrvatske do 30 godina starosti. 

Natječajem se želi potaknuti mlade da izraze svoje viđenje o tome kako mladi svojim 

kreativnim djelima i inovacijama mogu život ljudi i društvo u cjelini učiniti kvalitetnijim i 

boljim.  

Natječajem se želi ojačati svijest o društvenom značaju sustava zaštite intelektualnog 

vlasništva. Kreativne ili umjetničke realizacije ideja te inovacije koje su plod ljudskog 

intelekta štite se pravima intelektualnog vlasništva. Pravnom zaštitom rezultata intelektualnog 

rada želi se umjesto prisvajanja rezultata tuđeg rada potaknuti vlastita kreativnost i 

inovativnost, čime se doprinosi općem društvenom razvitku. Ovim natječajem sudionike se 

želi potaknuti na inovativno i kreativno razmišljanje te primjenu sustava zaštite intelektualnog 

vlasništva u zaštiti svojih ideja i svoga kreativnog rada.  

Video radovi mogu biti u trajanju od najviše dvije (2) minute. 

Prijavljeni radovi ne smiju koristiti sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima 

intelektualnog vlasništva drugih osoba bez njihova odobrenja.    

Na natječaj se može  prijavljivati individualno ili u skupinama od najviše troje članova. Jedan 

natjecatelj odnosno jedna skupina može na natječaj prijaviti samo jedan rad.  

Svaki prijavljeni rad treba sadržavati podatke o autoru/ima.  

Vrednovanje radova izvršit će prosudbeno povjerenstvo koje će sastaviti Državni zavod za 

intelektualno vlasništvo. 

Radovi će se vrednovati prema slijedećim kriterijima: 

- primjerenost zadanoj temi, 

- kreativnost. 

Autor/i najboljeg rada bit će nagrađen/i pametnim telefonom (jedna glavna nagrada neovisno 

o tome da li je nagrađeni rad individualan ili skupni).  

Natječaj je otvoren za prijavu radova do 26. travnja 2022. godine.  



Radovi se mogu dostaviti na adresu akademija@dziv.hr.  

Odluka o dodjeli nagrada bit će objavljena 27. travnja 2022. godine na društvenim mrežama 

koje održava Državni zavod za intelektualno vlasništvo.  

Sudionici Natječaja u cijelosti prihvaćaju i slažu se s uvjetima sudjelovanja, te slanjem radova 

daju pravo iskorištavanja svojih radova za nekomercijalne svrhe Državnom zavodu za 

intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske te pristaju da se isti mogu koristiti u promotivne 

svrhe, uključujući objavu na mrežnim stranicama te u svim medijima Državnog zavoda za 

intelektualno vlasništvo. Autorska prava zadržava/ju autor/i. 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 01 6106 328 ili na adresu 

elektroničke pošte akademija@dziv.hr. 
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