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Vrsta projekta 

• IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance)  

– Komponenta IIIc 

• Regionalna konkurentnost 

• Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

 

• Provodi 

– Središnja agencija za ugovaranje i financiranje (SAFU) 

 

• Odgovorno tijelo 

– Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) 
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Osnovne informacije o projektu 

• Naziv 
– Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-

komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge 
namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama 

– (engl. ICT Competence Network for Innovative Services for 
Persons with Complex Communication Needs) 
 

• Kratica 
– ICT-AAC 

 

• Trajanje 
– 24 mjeseci (ožujak 2013. – ožujak 2015.) 

 

• Vrijednost 
– 767.275,08 € (EU doprinos 549.752,49 €) 
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Sudionici projekta 

• Projektni konzorcij (23 + 8 zaposlenih) 
– 4 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu 

• Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) (nositelj) 
• Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (ERF) 
• Grafički fakultet (GF) 
• Filozofski fakultet (FF) 

 
– Konzorcij uspostavljen 2010. (desetak uključenih) i od onda 

raste brojem i opsegom aktivnosti 
 

• Suradnici 
– 8 suradnih organizacija 

 

• Podupirući suradnici 
– 6 podupirućih suradnika 
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Popis suradnika na projektu (1) 

• 5 udruga i institucija koje se bave osobama sa složenim 
komunikacijskim potrebama 

– Poliklinika SUVAG 

– Centar inkluzivne potpore IDEM  

– Hrvatska zajednica za Down sindrom 

– Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu 

– Udruga roditelja OKO 
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Popis suradnika na projektu (2) 

• 3 hrvatske male i srednje kompanije zasnovane na 
znanju 

– iSTUDIO 

– HSM Informatika 

– Diversitas IT sustavi 
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Podupirući suradnici 

• CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i 
dječjom paralizom Zagreb 

• Centar za rehabilitaciju "Ozalj“ 

• Društvo invalida Donji Miholjac 

• Udruga za Wolf-Hirschhorn sindrom 

• Dječji vrtić „Potočnica“ 

• CROZ 
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Ciljevi projekta 

 

• Istraživanje i razvoj inovativnih informacijsko-
komunikacijskih usluga za osobe sa složenim 
komunikacijskim potrebama u Republici Hrvatskoj 

 

• Transfer znanja u području potpomognute 
komunikacije između uključenih akademskih 
institucija i malih te srednjih poduzeća zasnovanih 
na znanju 
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Glavne aktivnosti na projektu 

• Uspostava laboratorija za istraživanje, razvoj i evaluaciju 
inovativnih informacijsko-komunikacijskih usluga 
namijenjenih osobama sa složenim komunikacijskim 
potrebama (Experience Laboratory) 

• Dizajn i implementacija platforme za inovativne 
informacijsko-komunikacijske usluge namijenjene 
osobama sa složenim komunikacijskim potrebama 

• Razvoj i implementacija inovativnih informacijsko-
komunikacijskih usluga namijenjenih osobama sa 
složenim komunikacijskim potrebama te evaluacija istih 
na stvarnim korisnicima 

• Difuzija znanja te informiranje i povezivanje šireg skupa 
dionika koji pripadaju vrijednosnom lancu inovativnih 
informacijsko-komunikacijskih usluga namijenjenih 
osobama sa složenim komunikacijskim potrebama 
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Portfolio ICT-AAC aplikacija 

• Apple iOS aplikacije 
– Matematički vrtuljak 
– Slovarica 
– Komunikator 
– Matematička igraonica 
– E-Galerija 
– Glaskalica 

 

• Android aplikacije 
– Matematička igraonica 
– Komunikator 
– Slovarica 

 

• Web-aplikacije 
– Matematički vrtuljak 

 
 

• SVE APLIKACIJE SU BESPLATNE 
– http://www.ict-aac.hr/index.php/aplikacije 
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Više informacija o projektu… 

• Stranica weba (HR & ENG): http://www.ict-aac.hr 

• Adresa elektroničke pošte: ict-aac@fer.hr 
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Projekt na društvenim mrežama… 

 

 

 
• Facebook: https://www.facebook.com/ictaac 

• Twitter: https://twitter.com/ictaac 

• YouTube kanal: http://www.youtube.com/ictaachr  
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Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je 
odgovornost Fakulteta elektrotehnike i računarstva i partnera i nužno ne odražava 

gledišta Europske unije. 

 


