Zagreb, 28. veljače 2014.
Ured za istraživanje
Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije

Natječaji za mobilnost istraživača iz sredstava Interventnog fonda
Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za mobilnost istraživača za 2013. godinu iz sredstava
Interventnog fonda Sveučilišta, dodijeljenih Sveučilištu temeljem Ugovora o namjenskom
višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015., radi
iskazanog velikog interesa istraživača, kroz dvije vrste potpora: Potpora Konferencije u ukupnom
iznosu do 200.000,00 kuna i Potpora Suradnja u ukupnom iznosu do 300.000,00 kuna.
1. Potpora KONFERENCIJE
Za ovu vrstu potpore pojedinačni iznos ograničen je do 7.500 kuna.
Prijave na natječaj se primaju od 15. do 30. ožujka 2014. i obuhvaćaju konferencije/ prezentacije koje
će se održati do 30. lipnja 2014. Rezultati natječaja bit će objavljeni do 15. travnja 2014.
Ova potpora se dodjeljuje kao financijska pomoć pri odlasku na znanstveni skup (konferenciju,
radionicu, razne doktorske i ljetne škole i slično) ili održavanje nekog drugog javnog znanstvenog
predavanja/umjetničke izvedbe na nekoj znanstvenoj/umjetničkoj instituciji.
Za potporu se smiju natjecati pojedinci koji su u stalnom radnom odnosu na Sveučilištu u Zagrebu u
jednom od sljedećih zvanja: profesor emeritus, redoviti profesor u trajnom zvanju, redoviti profesor,
izvanredni profesor, docent, viši asistent/znanstveni novak s doktoratom, asistent/znanstveni novak,
znanstveni savjetnik (kao radno mjesto), viši znanstveni suradnik (kao radno mjesto), znanstveni
suradnik (kao radno mjesto).
Kriteriji za dodjeljivanje potpore su:
- znanstvena izvrsnost,
- međunarodni karakter konferencije/institucije,
- vrsta konferencije/institucije,
- duljina prezentacije,
- zvanje kandidata.
U obzir za prijavu dolaze samo prijavitelji koji će osobno prezentirati vlastiti rad u obliku oralnog
predavanja (ili odgovarajuće umjetničke izvedbe), uz iznimku da se za kandidate u statusu
asistenta/znanstvenog novaka dozvoljava i prezentacija u obliku postera, a za više asistente/znanstvene
novake s doktoratom kao i asistente/znanstvene novake aktivno sudjelovanje u radu doktorske/ljetne
škole i slično.
Troškovi za koje kandidat traži pokriće ne smiju biti financirani iz drugih izvora, o čemu kandidat
potpisuje izjavu u obrascu za prijavu. Za natječaj je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
1. ispunjen i potpisan prijavni obrazac, uključujući izjavu da traženi troškovi nisu financirani
iz drugih izvora;
2. kopiju potvrde o prihvaćenoj prezentaciji (može biti pismo organizatora, ili e-mail poruka
organizatora, ili kopija službeno oglašenog rasporeda predavanja na web stranici
konferencije);

3.
4.
5.
6.

dokument iz kojeg su vidljivi troškovi, s potpisom čelnika sastavnice;
ponudu za troškove prijevoza;
ponudu za troškove zdravstvenog osiguranja;
program skupa iz kojeg je vidljiv iznos kotizacije.

Točan iznos dodijeljenih sredstava određuje se na temelju dokumenta (s potpisom čelnika sastavnice)
iz kojeg se precizno vide troškovi i kontrola institucije, te smije uključivati samo:
 troškove prijevoza (dostaviti ponudu),
 troškove police zdravstvenog osiguranja (dostaviti ponudu za policu osiguranja) i
 kotizaciju (dostaviti program skupa iz kojeg je vidljiva kotizacija).
Iz sredstava potpora nije moguće pokriće drugih troškova boravka i dnevnica. Pokriće navedenih
troškova prijavitelji trebaju osigurati iz drugih izvora.

2. Potpora SURADNJA
Za ovu vrstu potpore pojedinačni iznos ograničen je do 10.000 kuna.
Prijave na natječaj se primaju od 15. do 30. ožujka 2014. i obuhvaćaju suradnje koje će se održati do
30. lipnja 2014. Rezultati natječaja bit će objavljeni do 15. travnja 2014.
Potpora se koristi za znanstvenu suradnju znanstvenika Sveučilišta u Zagrebu sa suradnicima s
inozemnih institucija (u načelu to mora biti ili sveučilište/umjetnička akademija ili znanstveni institut;
prednost će imati sveučilišta koja su na ARWU listi za 2013. godinu unutar prvih 500 institucija, te će
se pozicija na toj listi uzimati u obzir kod evaluacije prijedloga).
Svaki prijedlog mora imati uključiti najmanje dva znanstvenika, jednog sa Sveučilišta u Zagrebu i
jednog s inozemne institucije.
Podnositelj prijave mora biti znanstvenik(ci) u punom radnom odnosu na Sveučilišta u Zagrebu.
Strani suradnik mora biti u punom radnom odnosu na odgovarajućoj instituciji i imati status barem
ekvivalentan docentu (npr. barem assistant professor ako dolazi s američkog sveučilišta). Smiju se
prijaviti grupe i pojedini istraživači.
Troškovi za koje kandidat traži pokriće ne smiju biti financirani iz drugih izvora, o čemu kandidat
potpisuje izjavu u obrascu za prijavu. Za natječaj je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
1. ispunjen i potpisan prijavni obrazac, uključujući izjavu da traženi troškovi nisu financirani
iz drugih izvora;
2. program posjeta (duljina posjeta te sadržaj posjeta - predavanje, sastanci, istraživanje; najviše
2500 znakova);
3. kratke životopise stranih suradnika (oblik životopisa može slobodno izabrati sam strani
znanstvenik, ali životopis ne smije biti duži od jedne stranice, font minimalno 11).
4. dokument iz kojeg su vidljivi troškovi, s potpisom čelnika sastavnice
5. ponudu za troškove prijevoza;
6. ponudu za troškove zdravstvenog osiguranja;
7. ponudu za troškove smještaja.
Točan iznos dodijeljenih sredstava određuje se na temelju dokumenta (s potpisom čelnika sastavnice)
iz kojeg se precizno vide troškovi i kontrola institucije, te smije uključivati samo:
-

troškove prijevoza (dostaviti ponudu),
troškove police zdravstvenog osiguranja (dostaviti ponudu za policu osiguranja)
troškove hotelskog smještaja za domaće ili za strane znanstvenike.

Iz sredstava potpora nije moguće pokriće drugih troškova (dnevnice, razne posebne obroke,
honorare). Pokriće navedenih troškova prijavitelji trebaju osigurati iz drugih izvora.

POSTUPAK PRIJAVE
Prijave se podnose na propisanom prijavnom obrascu putem e-pošte Sveučilišta. Prijavni obrazac
dostupan je na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu (http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecajiza-mobilnost-istrazivaca-iz-sredstava-interventnog-fonda/).
Prijavni obrazac potrebno je ispuniti, isprintati i potpisati, te u digitalnom obliku (skeniranog), zajedno
s traženom popratnom dokumentacijom poslati na adresu: mobilnost@unizg.hr . Preporuča se slanje
ispunjenog i potpisanog obrasca s traženom popratnom dokumentacijom u PDF formatu (poželjno u
jednom PDF dokumentu).
Prijavni obrazac za sve vrste potpora potpisuje kandidat. Kandidat također potpisom izjavljuje da
traženi troškovi nisu financirani iz drugih izvora.
Za punu funkcionalnost prijavnog obrasca preporučamo uporabu minimalno Microsoft Office 2007
paketa (.docx).
Rok za zaprimanje prijava za ponovljeni natječaj za Potporu Konferencije i Potporu Suradnja je 30.
ožujka 2014., do 23:59 sati - nakon toga prijave se više neće zaprimati/registrirati.
Žalbe na izbor su moguće, ali samo na proceduralni dio procesa, ne i na sadržaj odluke.
Izvještaji o potrošnji sredstava za sve vrste potpore za mobilnost moraju se dostaviti Sveučilištu
najkasnije do 15. srpnja 2014. godine.
Svaki kandidat smije se natjecati najviše za jednu potporu iz potpora za mobilnost (nije moguće
prijaviti se istodobno i za Potporu Konferencije, za Potporu Suradnja i za Potporu
Doktorandima), ali smije sudjelovati u drugim potporama Sveučilišta u Zagrebu (Potpora 1 i
Potpora 2).
Na natječaj se ne mogu prijaviti osobe kojima je odobreno financiranje u prvom krugu Potpora
Suradnja te u prvom i drugom krugu Potpora Konferencije.
Ista aktivnost se ne može istodobno prijaviti na Natječaj za akademsku nastavničku mobilnost
(administrira Ured za međunarodnu suradnju) i Natječaj za mobilnost istraživača (administrira
Ured za istraživanje).
Sva dodatna pitanja možete uputiti na mobilnost@unizg.hr.

