
U Osijeku, 08. Travnja 2022. u prostorima Poduzetničkog inkubatora BIOS održana je konferencija
Bounding Box 2022. Glavna tema konferencije je umjetna inteligencija i njezine primjene u
različitim segmentima industrije i poslovanja. Organizator konferencije bila je tvrtka Protostar
Labs, tvrtka fokusirana na razvoj tehnologija umjetne inteligencija i računalnog vida za
industrijske primjene. Na konferenciji je sudjelovalo 50-ak sudionika iz Hrvatske i okolnih zemalja.
Sudionici su bili studenti, profesori, inženjeri, poduzetnici, stručnjaci za umjetnu inteligenciju,
predstavnici industrije i drugi ugledni gosti.

Konferencija je započela pozdravnim govorom kojeg je održao Filip Novoselnik ispred Protostar
Labs-a i Tihomir Pejin ispred Poduzetničkog inkubatora BIOS.
Djelovanje i rad fakulteta, te poveznicu između akademije i industrije su nam predstavili profesor
Miro Hegedić, ispred Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu i Petra Pejić
poslijedoktorandica na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.

Industrijske primjene i posljednja dostignuća u polju umjetne inteligencije s primjenom u
realnom sektoru su nam prezentirali uvaženi gosti: Davor Aničić ispred Velebit AI-a, Mislav
Malenica ispred Mindsmiths-a, Blaž Vincetić ispred Atos-a te naš keynote govornik, Gordan
Kreković ispred Visage Technologies-a.

U posljednjem bloku, Srđan Kovačević iz tvrtke Orqa, Janko Pavlović iz tvrtke Digital Worx i
Martina Silov iz udruge CroAI su nam dali uvid u AI ekosistem i dali odgovore na pitanja gdje
vidimo umjetnu inteligenciju za 10 godina, kako ćemo ju primjenjivati, te koja je poveznica
umjetne inteligencije s industrijom 4.0. Moderator cjelokupnog događaja je bio Filip Bubalo, te
mu se ovom prilikom posebno zahvaljujemo na doprinosu i pomoći prilikom organizacije.

Sponzori konferencije bili su Poduzetnički inkubator BIOS i Red Bull te im se ovim putem srdačno
zahvaljujemo.

Ovogodišnji Bounding Box je izazvao veliko zanimanje pojedinaca, tvrtki i organizacija koje se
bave umjetnom inteligencijom. Trenutno provodimo evaluaciju te skupljamo povratne informacije
od sudionika kako bi sljedeći Bounding Box bio još uspješniji.
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