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BILTEN 2021.
20.01. Inicijativa suradnje Japana I Hrvatske na pomoći pri obnovi potresom razrušenih područja
Predstavnici Hrvatske zaklade za znanost na čelu s izvršnom direktoricom dr. sc. Irenom
Martinović Klarić 18. siječnja održali su sastanak s veleposlanicom Japana u Republici Hrvatskoj
Nj. E. Misako Kaji. Tema sastanka bila je potencijalna suradnja između Zaklade i Japan Society for
the Promotion of Science. Veleposlanica Kaji pozdravila je ovaj prijedlog i izrazila spremnost
Veleposlanstva Japana da posreduje u procesu uspostavljanja suradnje.
Potaknuta katastrofalnim potresima na području Sisačko-moslavačke županije a po uzoru na
tematske natječaje na temu pandemije koronavirusa, Zaklada planira pokrenuti tematski natječaj
na temu sprječavanja katastrofa i oporavka. U okviru ovog natječaja poticat će se suradnja s
japanskim stručnjacima u području geologije, seizmologije, građevinarstva, urbanističkog
planiranja i srodnim područjima.
Osim predstavnika Zaklade na sastanku su sudjelovali predstavnici Hrvatsko-japanskog kulturnog i
gospodarskog društva g. Ivan Slade-Šilović, predsjednik Društva i dr. sc. Tonči Tadić,
dopredsjednik Društva.

11.03. Svečano uručenje Povelje Japanske Vlade rektoru Zagrebačke Katedrale
Potpredsjednik Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner nazočio je u četvrtak svečanosti
dodjele priznanja ministra vanjskih poslova Japana rektoru zagrebačke katedrale msgr. Josipu
Kuhtiću za njegov doprinos promicanju međusobnog razumijevanja i prijateljstva između Hrvatske i
Japana. Priznanje je rektoru uručila veleposlanica Japana Misako Kaji.
Kao rektor zagrebačke katedrale, a na inicijativu Hrvatsko-japanskog kulturnog i gospodarskog
društva, msgr. Kuhtić posljednjih deset godina svakog ožujka predvodi svete mise u spomen na
žrtve velikog potresa i tsunamija koji su pogodili istočni Japan 11. ožujka 2011. godine.
Potpredsjednik Sabora Reiner tom se prigodom obratio nazočnima pohvalivši izvrsne odnose
Hrvatske i Japana, kako one političke, tako i gospodarske i kulturne. - Odnosi Hrvatske i Japana
neprestano se razvijaju, politički dijalog je sve učestaliji, a gospodarska suradnja počiva na vrlo
čvrstim temeljima, rekao je. Podsjetio je kako su na 20. obljetnicu uspostave diplomatskih odnosa
dviju država, 2013. godine, Hrvatsku posjetili Njihova Carska Visočanstva princ i princeza
Akishino, koje je u zagrebačkoj katedrali primio i rektor Kuhtić predstavivši im njezinu povijest i
osobitosti, a na 25. obljetnicu uspostave diplomatskih odnosa, 2018. godine, dvije države su
potpisale Ugovor o ukidanju dvostrukog oporezivanja. - Ovime smo učinili značajan korak za
poboljšanje naših gospodarskih aktivnosti, dodao je. Zahvalio je rektoru Kuhtiću za predanost i
vrijedan rad na unaprjeđivanju odnosa Hrvatske i Japana.
Priznanje ministra vanjskih poslova Japana dodjeljuju se pojedincima i grupama za ostvarena
izvanredna postignuća u međunarodnim odnosima, kao priznanje za njihov doprinos promicanju
prijateljstva između Japana i drugih zemalja i područja.
Ceremoniji dodjele priznanja prisustvovali su sadašnji i prijašnji predsjednik Hrvatsko-japanskog
kulturnog i gospodarskog društva Ivan Slade Šilović i Tonči Tadić.

28.04. Diplomatic Academy Web session on Japan-Croatia relations
14:00-14:10 Introduction by the Dean of Diplomatic Academy Ms. Lada Muraj, PhD
14:10-14:25 Introduction by Amb Margeta (introducing Amb Kaji, bilateral diplomatic relations)
14:25-15:10 lecture by the Ambassador of Japan H. E. Madame Kaji
15:10-15:25 Q&A
15:25-16:00 Panel discussion:
- Tonči Tadić, HJKGD;
- Kensuke Tscuchiya, Toyota;
- Sven Bjelan, Coordinator For International Relations at Tokamachi City Hall

9. Izložba slika Mihovila Rismonda

15.09. Održan prvi sastanak Inicijative za gospodarsku strategiju HJKGD-a
Održan je sastanak inicijative u kojoj bi HJKGD se puno jače posvetio jačanju gospodarske
suradnje Hrvatske i Japana na temeljima EU gospodarskih sporazuma sa Japanom. Na sastanku
Inicijative predloženi su članovi Počasnog Predsjedništva iz redova osoba iz Japanskih
predstavništva u Hrvatskoj, kao i bivši veleposlanici u Japanu, nosioci Povelja Japana u HR i novi
počasni članovi.

22.10. Proslava 40. obljetnice gradova prijatelja Zagreb i Kyoto

