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1. UVOD 

Republika Hrvatska i Međunarodna banka za obnovu i razvoj potpisali su 22. 
svibnja 2013. godine Ugovor o zajmu za Drugi projekt tehnologijskog razvoja 
(dalje u tekstu: STP II). Ciljevi STP II su podržati Republiku Hrvatsku u apsorpciji 
fondova EU-a u sektoru istraživanja i inovacija kroz jačanje kapaciteta odabranih 
organizacija javnog sektora da se kvalificiraju i upravljaju fondovima Europske 
unije iz područja istraživanja i razvoja, te u razvoju niza razvojno-istraživačkih 
projekata iz javnog i privatnog sektora, uključujući i razvoj istraživačkih grupa, 
koji se mogu kvalificirati za financiranje kroz strukturne fondove Europske unije. 

2. O FONDU „JEDINSTVO UZ POMOĆ ZNANJA” 

Misija Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (u daljnjem tekstu UKF ili Fond) je 
ujediniti znanstveni i stručni potencijal u domovini i dijaspori u izgradnji društva 
utemeljenog na znanju.  

Kako bi se ostvario ovaj zadatak Fond teži sljedećim ciljevima: podupire 
istraživanja koja su konkurentna na međunarodnoj razini, podupire istraživanja 
koja stvaraju nove vrijednosti u hrvatskom gospodarstvu te podupire projekte 
koji pomažu razvoju istraživačke infrastrukture u Hrvatskoj.  

Ovaj “Natječaj za prijavu projekata” (dalje u tekstu: Natječaj) postavlja okvire i 
uvjete za dodjeljivanje potpore “Moja prva suradnja” (dalje u tekstu: Potpora), 
zajedno sa sljedećim dokumentima:  

„1C Moja prva suradnja - Obrazac za prijavu, 2016.”, „1C Moja prva suradnja - 
Financijski plan.xlsx, 2016.“, „1C Moja prva suradnja - Obrazac za životopis, 2016. 
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- Voditelj projekta”, „1C Moja prva suradnja - Obrazac za životopis, 2016. - Su-
voditelj projekta“, „1C Moja prva suradnja - Upute za podnositelje, 2016.“, „1C 
Moja prva suradnja - Osnovni upitnik za program, 2016.” 
(http://www.ukf.hr/default.aspx?id=1443) i „UKF-Smjernice i operativni 
postupci – Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II) 2016.”  

(http://www.ukf.hr/UserDocsImages/HR_UKF_Smjernice_2016.pdf) 

Za svaki prijedlog projekta koji je predložen za financiranje podnositelji će morati 
u tijeku pregovora dokazati da je njihov projekt u skladu s „Okvirom za 
upravljanje okolišem“, što će biti preduvjet za financiranje. Dokumenti „Okvir za 
upravljanje okolišem“ u kojem se opisuju kategorije procjene okoliša te „Obrazac 
za procjenu okoliša“ (Okvir za upravljanje okolišem - Prilog A) su dostupni na 
mrežnoj stranici Fonda (http://www.ukf.hr/default.aspx?id=1443). 

Također, za svaki projektni prijedlog koji je predložen za financiranje 
podnositelji će trebati u tijeku pregovora ispuniti Plan nabave prema odobrenom 
Financijskom planu, u skladu s dokumentom „Izvadak 1. HRZZ – Postupci nabave 
na UKF projektima“ koji sadrži smjernice za nabavu odnosno opisuje metode i 
postupke koji će se morati primjenjivati na projektu, a predstavlja Prilog 1 
Operativnog priručnika STP II. Dokument sadrži i „Obrazac za Plan nabave“ te je 
također dostupan na mrežnim stranicama Fonda 
(http://www.ukf.hr/default.aspx?id=1443). 

3. O PROGRAMU ZNANSTVENE SURADNJE 

Program znanstvene suradnje je istraživački program kroz koji se potiče 
financiranje istraživačkih suradničkih projekta male i srednje veličine. Podupiru 
se istraživački projekti u Hrvatskoj koji doprinose ciljevima Fonda i koji uključuju 
suradnju s hrvatskom znanstvenom i stručnom dijasporom. Cilj programa je 
privući perspektivna znanstvena istraživanja u hrvatske tvrtke i institucije 
zajedno s njihovim međunarodnim ili privatnim financiranjem, pripadajućim 
znanjem, tehnologijom i potencijalnim znanstvenim rezultatima. 
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4. O POTPORI “MOJA PRVA SURADNJA” 

Cilj je potpore “Moja prva suradnja” dati priliku izvrsnim mladim znanstvenicima 
na poslijedoktorskoj razini iz gospodarskog i akademskog sektora koji žive i rade 
u Hrvatskoj da, u suradnji s vrsnim znanstvenicima iz dijaspore, razvijaju svoje 
inovativne ideje i vode znanstvene i tehnološke projekte.  

Potpora je namijenjena znanstvenicima koji su stekli doktorat znanosti najranije 
prije 2 godine, a najkasnije prije 7 godina od datuma otvaranja natječaja. U slučaju 
da je glavni podnositelj stekao dva doktorata znanosti vrijeme teče od stjecanja 
prvog doktorata znanosti. 

Potpora će im pomoći da povećaju svoje profesionalno iskustvo i ubrzaju karijeru 
u znanosti ili istraživanju i razvoju u gospodarstvu. 

Potpora potiče znanstvenike na usavršavanje u istraživačkim, upravljačkim i 
ostalim vještinama te na stvaranje mreža i kontakata. Uspješni kandidati moraju 
pokazati profesionalnu predanost znanosti i tehnologiji kao i potencijal za 
znanstvenu izvrsnost te buduće preuzimanje vodećih uloga u istraživanju i 
razvoju u Hrvatskoj. 

Novčana sredstva koja su predviđena u ovom Natječaju za Program znanstvene 
suradnje, Potpora „Moja prva suradnja“ iznose 3 milijuna HRK. Konačni iznos 
dodijeljenih sredstava u ovom Natječaju ovisit će o kvaliteti zaprimljenih prijava. 
Financijska sredstva za provedbu projekata Fonda bit će na raspolaganju nakon 
uspješno završenog drugog restrukturiranja Drugog projekta tehnologijskog 
razvoja (STP II). 

5. IZNOSI POTPORE, INSTRUMENTI KOJI SE FINANCIRAJU I VRIJEME 
TRAJANJA PROJEKTA  

Potpora može uključivati sredstva za financiranje sljedećih instrumenata: 
(vidjeti dokument „UKF-Smjernice i operativni postupci - Drugi projekt tehnologijskog razvoja 

(STP II) 2016.“) 

a) troškovi provedbe projekata (potrošni materijali i ostali troškovi) 
b) dugoročne posjete (putovanja)  
c) kratkoročne posjete i konferencije (putovanja)  
d) određena trajna oprema 
e) prateće savjetodavne i stručne usluge  
f) indirektni troškovi Korisnika potpore (Organizacije/tvrtke zadužene za 

provedbu projekta) 
Trajanje predloženih projekata mora biti 15 mjeseci, a pojedinačna 
potpora može iznositi najmanje 187.500 HRK i najviše 300.000 HRK.  
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6. UVJETI ZA PRIJAVU 

TKO SU KANDIDATI ZA POTPORU?  

Glavni podnositelji mogu biti vrsni, mladi znanstvenici koji žive i rade u 
Hrvatskoj, a stekli su doktorat znanosti najmanje 2 godine prije datuma 
otvaranja natječaja, a najkasnije 7 godina od datuma otvaranja natječaja. U 
slučaju da je glavni podnositelj stekao dva doktorata znanosti vrijeme teče od 
stjecanja prvog doktorata znanosti. Iz navedenog roka izuzima se porodiljski 
dopust.  

Glavni podnositelj mora prijavu projekta podnijeti u suradnji s izvrsnim i 
iskusnim znanstvenikom ili stručnjakom hrvatske nacionalnosti ili porijekla 
koji živi i radi u inozemstvu (su-podnositelj).  

Kandidati (glavni podnositelji) koji će biti pozvani na pregovore o 
prijedlozima projekata morat će dostaviti: 

a) potvrdu o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti 

b) u slučaju gornjeg izuzeća potvrdu o porodiljnom dopustu 

Glavni podnositelj već mora biti zaposlen u Organizaciji zaduženoj za 
provedbu projekta (Korisnik potpore). Potreban je obvezujući iskaz te 
organizacije da će glavni podnositelj imati Ugovor o radu za cijelo vrijeme 
trajanja projekta, te se očekuje da provođenju projekta posveti najmanje 30% 
svojeg punog radnog vremena (0,3 F.T.E. (Full Time Equivalent)). 

Također i su-podnositelj mora priložiti obvezujući iskaz Partnerske 
organizacije u inozemstvu kojim se daje podrška predloženom projektu kao i 
angažmanu su-podnositelja na predloženom projektu tijekom cijelog trajanja 
projekta.  

Uspješni kandidati moraju prikazati potencijal da će se razviti u znanstvene 
lidere, te svoju izvrsnost, inovativnost i predanost znanosti i tehnologiji. 
Kandidati moraju pokazati izvrstan uspjeh tijekom prijašnjeg doktorskog i 
poslijedoktorskog rada. 

Glavni podnositelj, u trenutku datuma Odluke o preporuci za financiranje 
prijedloga projekta (prema točki 6.6 (iii) dokumenta „UKF Smjernice i 
operativni postupci – Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II) 2016“) ne 
može biti voditelj na nijednom projektu Hrvatske zaklade za znanost. U vrijeme 
otvaranja Natječaja, glavni podnositelj ne može biti voditelj ili su-voditelj 
projekta na nijednom projektu Fonda koji je u tijeku. Dodatno, glavni 
podnositelj ne može biti uključen u nijednu drugu prijavu na trenutno 
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otvorenim natječajima Programa znanstvene suradnje. 

U vrijeme otvaranja Natječaja, su-podnositelj ne može biti voditelj ili su-
voditelj na nijednom projektu Fonda koji je u tijeku, niti može biti uključen u 
nijednu drugu prijavu na trenutno otvorenom Natječaju Programa znanstvene 
suradnje. U trenutku datuma Odluke o preporuci za financiranje prijedloga 
projekta, su-voditelj ne može biti voditelj projekta na nijednom projektu 
Hrvatske zaklade za znanost.  

KOJA SE ZNANSTVENA PODRUČJA MOGU PRIJAVITI? 

Prijavljeno istraživanje može biti iz svih znanstvenih područja: prirodnih, 
tehničkih, biotehničkih, društvenih, humanističkih znanosti, biomedicine i 
zdravstva i dr. Predloženo istraživanje mora jasno pokazati doprinos hrvatskoj 
znanosti, tehnologiji i gospodarstvu. 

KOJE PRAVNE OSOBE MORAJU BITI UKLJUČENE?  

Korisnik potpore Fonda (Organizacija zadužena za provedbu projekta) je 
pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj koja je upisana u Upisnik 
znanstvenih organizacija.  

Osim Korisnika potpore u prijavu mogu biti uključene i sve ostale pravne osobe 
iz Hrvatske i inozemstva. 

Glavni podnositelj i su-podnositelj istraživanja su odgovorni za dogovaranje i 
ugovaranje sporazuma s pravnim osobama koje su uključene u projekt.  

PRIJAVA PROJEKTA MORA SADRŽAVATI SLJEDEĆA PISMA OBVEZE:  

1. Pismenu obvezu Korisnika potpore (Organizacije zadužene za provedbu 
projekta) prihvaćanja i administriranja predloženog istraživanja, uključujući: 
upravljanje financijskim sredstvima, raspolaganje već zaposlenim radnicima i 
resursima, pružanje ostale tehničke i druge potpore projektu prema 
predloženom planu. Organizacija zadužena za provedbu projekta mora 
prihvatiti sve odgovornosti proistekle iz i u svezi s pružanjem podrške 
predloženom istraživanju. Pismo mora sadržavati i obvezu o zaposlenju 
glavnog podnositelja tijekom cijelog trajanja projekta.  

2. Pismenu obvezu Partnerske organizacije u inozemstvu (organizacija su-
podnositelja) podrške predloženog istraživanja, prihvaćanja svih 
odgovornosti proistekle iz i u svezi s pružanjem podrške predloženom 
istraživanju, uključujući prihvaćanje glavnog podnositelja i podršku 
suradnicima iz Hrvatske prema predloženom planu, te da će podržati i 
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dopustiti angažman su-podnositelja na predloženom projektu tijekom cijelog 
trajanja projekta.  

3. Pismene obveze drugih partnerskih organizacija (ukoliko ih ima) o 
sudjelovanju u provedbi projekta. Uključene pravne osobe moraju podržati i 
dopustiti angažman suradnika na predloženom projektu u skladu s navedenim 
u projektnom prijedlogu i prihvatiti sve odgovornosti proistekle iz i u svezi s 
pružanjem podrške predloženom istraživanju.  

4. Pismenu(e) obvezu(e) o sufinanciranju iz drugih izvora u minimalnom iznosu 
od 20% od sredstava zatraženih od Fonda. Najmanje 5% sufinanciranja od 
sredstava zatraženih od Fonda mora biti u obliku financijskih sredstva 
(novčani doprinos), a ostalo traženo sufinanciranje može biti u obliku 
doprinosa u naturi (dobara i usluga) koji su potrebni za provođenje 
istraživanja. Pismenu obvezu o sufinanciranju može dati bilo koja, ili više 
organizacija uključenih u projekt.  

5. Dva pisma preporuke za glavnog podnositelja (kojim se opisuju kvalitete i 
sposobnosti glavnog podnositelja) 

6. Za svaki duži boravak glavnog podnositelja (više od 6 mjeseci) u inozemstvu, 
Partnerska organizacija u inozemstvu (organizacija su-podnositelja) koja 
ugošćuje istog i Korisnik potpore (Organizacija zadužena za provedbu 
projekta) moraju priložiti zajedničko pismo obveze u kojem se navodi 
razrađen plan osobnog i znanstvenog razvoja glavnog podnositelja tijekom 
boravka u inozemstvu.  

KOJI SU FINANCIJSKI UVJETI ZA PRIJAVU?  

Prijava istraživanja mora sadržavati jamstvo sufinanciranja iz drugih izvora 
u minimalnom iznosu od 20% od sredstava zatraženih od Fonda. Najmanje 
5% sufinanciranja od iznosa zatraženog od Fonda mora biti u obliku 
financijskih sredstava (novčani doprinos). Postojeće i planirane financijske 
subvencije Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatske zaklade za znanost, kao 
i sredstva iz drugih izvora financiranja iz Državnog proračuna namijenjena za 
razvoj znanosti i tehnologije, ne mogu biti dodatna financijska podrška za ovu 
potporu. Ostalih 15% sufinanciranja od iznosa zatraženog od Fonda može biti u 
obliku dobara i usluga koje su potrebne za provođenje istraživanja. Plaće 
znanstvenika zaposlenih u Organizaciji zaduženoj za provedbu projekta nisu 
prihvatljivo sufinanciranje.  

Iznos sredstava zatraženih od Fonda za cjelokupno razdoblje trajanja 
projekta ne smije biti manji od 187.500 HRK niti veći od 300.000 HRK. 
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7. OPĆA NAČELA FINANCIRANJA PROJEKATA OD STRANE FONDA  

Opće načelo financiranja projekata od strane Fonda je da Fond sufinancira 
projekte ako je ispunjen uvjet da je minimum 20% sredstava traženih od Fonda 
osigurano iz drugih izvora.  

Sredstva koja su kroz ovaj natječaj dodijeljena korisniku koji je pravna ili fizička 
osoba te koja obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluje u prometu roba i 
usluga, (čl. 2. Zakona o državnim potporama (Narodne novine, 47/14.)), smatraju 
se potporom male vrijednosti te je korisnik koji je primatelj potpore male 
vrijednosti (de minimis) dužan postupati u skladu s nacionalnim 
zakonodavstvom o državnim potporama, i obvezan dodijeljene potpore prijaviti 
Ministarstvu financija sukladno odredbama zakonskih akata koji reguliraju ovo 
područje. 

Kako je navedeno u članku 2. Zakona o državnim potporama (Narodne novine, 
47/14.), potpora male vrijednosti je potpora uređena važećom uredbom 
Europske komisije kojom se uređuju potpore male vrijednosti (Uredba EK br. 
1407/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de 
minimis potpore) koja zbog svojega iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem 
tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država članica Europske unije 
te ne predstavlja državnu potporu iz članka 107. stavka 1. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije (UFEU). Ukupan iznos potpore male vrijednosti 
(de minimis) koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije 
prelaziti 200 000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. 

8. KRITERIJI ZA ODABIR 

Svi prijavljeni projektni prijedlozi evaluirat će se prema skupu kriterija navedenih 
u Natječaju (vidjeti dolje). Sadržaj prijave mora odgovoriti na sve stavke navedene 
u kriterijima pruživši mjerljive i provjerljive informacije. Anonimni, nezavisni i 
međunarodno priznati stručnjaci evaluiraju sve prijave koje su prošle 
administrativnu provjeru zadovoljenja formalnih uvjeta Natječaja. Tajništvo 
Fonda i Povjerenstvo za upravljanje osiguravaju da se stručnjaci ne nalaze niti u 
izravnom, niti u neizravnom sukobu interesa. Povjerenstvo za upravljanje daje 
ocjenu usklađenosti pojedine prijave ciljevima Fonda. Temeljem evaluacije 
nezavisnih stručnjaka i ocjene Povjerenstva za upravljanje predlažu se projekti za 
financiranje. Postupak odabira projekata detaljno je opisan u dokumentu „UKF-
Smjernice i operativni postupci – Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II) 
2016.“ 

Znanstvena izvrsnost nužni je uvjet za dodjeljivanje potpore. Doprinos ostvarenju 
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ciljeva Fonda – istraživanja koja su konkurentna na međunarodnoj razini, 
doprinose razvoju istraživačke infrastrukture i stvaraju nove vrijednosti u 
hrvatskom gospodarstvu – temelj su za odabir prijava za financiranje.  

Ovdje su navedeni pojedinačni kriteriji za procjenu prijava za ovu vrstu potpore 
koji će biti ocijenjeni (evaluirani) od strane nezavisnih stručnjaka (evaluatora).  

I. ZNANSTVENA/TEHNOLOŠKA KVALITETA PROJEKTA VREDNOVANA POMOĆU SVA 

ČETIRI NAVEDENA POKAZATELJA: 

a. Znanstveni/tehnološki značaj i izvornost predloženog projekta 
b. Jasnoća i mjerljivost ciljeva te mogućnost njihova dosizanja 
c. Izvedivost projekta, prikladnost metoda, plan rada i proračun 
d. Potencijalni doprinos hrvatskoj znanosti, tehnologiji i gospodarstvu 

II. POTENCIJAL  GLAVNOG PODNOSITELJA/VODITELJA ZA INOVACIJE I SPOSOBNOST ZA 

VOĐENJE PROJEKTA, VREDNOVANO POMOĆU SVA ČETIRI NAVEDENA POKAZATELJA: 

a. Izvrsnost doktorske teze i pripadajućih publikacija 
b. Prijašnji uspjeh, inovativnost i cjelokupna karijera 
c. Osobna pisma preporuke 
d. Potencijal za profesionalni razvoj i buduću znanstvenu izvrsnost 

glavnog podnositelja 

III. ISTRAŽIVAČKA/UPRAVLJAČKA DAROVITOST SU-PODNOSITELJA/SU-VODITELJA 

UKLJUČUJUĆI NJEGOVU SPOSOBNOST VOĐENJA INOVATIVNIH ISTRAŽIVANJA, 
VREDNOVANO POMOĆU DVA NAVEDENA POKAZATELJA: 

a. Neophodna stručnost, prijašnji uspjeh i cjelokupna karijera  
b. Ključne publikacije 

IV. POTENCIJAL PROJEKTA DA PRIVUČE DALJNJE FINANCIRANJE I POSTANE ODRŽIV U 

BUDUĆNOSTI, VREDNOVANO POMOĆU JEDNOG OD NAVEDENIH POKAZATELJA: 

a. Potencijal za osiguravanje daljnjeg financiranja iz Europskih i 
međunarodnih izvora 

b. Potencijal za osiguravanje dodatnog financiranja iz privatnih, 
gospodarskih i drugih izvora. 

 

Povjerenstvo za upravljanje procjenjuje doprinos projektnih prijava ciljevima 
Fonda: 

1) Podupiranje istraživanja koja su konkurentna na međunarodnoj razini 
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2) Podupiranje istraživanja koja stvaraju nove vrijednosti u hrvatskom 
gospodarstvu 

3) Podupiranje projekata koji pomažu razvoju istraživačke infrastrukture u 
Hrvatskoj 

U slučaju velikog broja prijava postoji mogućnost provođenja evaluacijskog 
postupka u dva kruga. U slučaju provođenja dva kruga evaluacije, prvi krug 
evaluacije ne mora nužno biti istorazinska procjena (peer review). 

U izračunu ocjene projekta kriteriji I i II imaju veću težinu u odnosu na kriterije 
III i IV. 

9. SMJERNICE ZA PRIJAVU 

Prijava mora sadržavati sve ispunjene obrasce i pisma, a dodatne upute za 
popunjavanje obrazaca nalaze se u dokumentu “1C Moja prva suradnja– Upute za 
podnositelje, 2016.” (http://www.ukf.hr/default.aspx?id=1443). 

Da bi zadovoljila formalne uvjete ovog Natječaja prijava mora sadržavati: 

- mora biti predana i zaključana u roku navedenom u Natječaju 

- trajanje predloženog projekta je 15 mjeseci 
- pojedinačna potpora (iznos sredstava traženih od Fonda) smije iznositi 

najmanje 187.500 HRK i najviše 300.000 HRK. 

- mora sadržavati sljedeće popunjene obrasce (na službenim obrascima koji su 
dostupni na mrežnim stranicama Fonda ili na zahtjev): 

1. „1C Moja prva suradnja – Obrazac za prijavu, 2016.” – mora biti potpisan 
od glavnog podnositelja, su-podnositelja i odgovorne osobe Korisnika 
(Organizacije zadužene za provedbu projekta) 

2. „1C Moja prva suradnja – Financijski plan.xlsx, 2016.“ 

3. „1C Moja prva suradnja – Obrazac za životopis, 2016.” - Voditelj projekta 

4. „1C Moja prva suradnja – Obrazac za životopis, 2016.” - Su-voditelj 
projekta 

5. „1C Moja prva suradnja – Osnovni upitnik za Program, 2016.“ 

- mora sadržavati sljedeća pisma koja sadrže sve informacije navedene u 
poglavlju 6. Uvjeti za prijavu ovog Natječaja, te su potpisana od strane ovlaštenih 
osoba: 

1. Pismo obveze i podrške Korisnika potpore (Organizacije zadužene za 
provedbu projekta) 
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2. Pismo obveze i podrške Partnerske organizacije su-podnositelja u 
inozemstvu 

3. Pisma obveze i podrške drugih partnerskih organizacija uključenih u 
projekt (ako ih ima) 

4. Pismo(a) obveze o sufinanciranju  
5. Dva pisma preporuke za glavnog podnositelja (ako se pismo preporuke 

šalje elektronskom poštom od treće strane, ono mora stići unutar roka za 
prijavu, a ako se pismo preporuke šalje poštom na adresu Fonda, računat će 
se datum slanja pisma preporuke (na koverti) koji mora biti unutar roka za 
prijavu) 

6. u slučaju boravka glavnog podnositelja u inozemstvu u periodu dužem od 
6 mjeseci potrebno je priložiti Zajedničko pismo obveze  potpisano od 
Korisnika potpore i Partnerske organizacije su-podnositelja u inozemstvu 

- prijava odnosno projektni prijedlog (SVI obrasci i pisma) se podnosi na 
engleskom jeziku ili ravnopravno na hrvatskom i engleskom jeziku 

- ako se prijava podnosi ravnopravno na engleskom i hrvatskom jeziku da bi 
zadovoljila formalne uvjete ovog Natječaja prijava mora sadržavati sve obrasce 
i pisma sukladno poglavlju 9. Smjernice za prijavu ovog Natječaja, na oba jezika 

Kontrolna lista za provjeru zadovoljenja formalnih uvjeta Natječaja dostupna je 
na (http://www.ukf.hr/default.aspx?id=1443). 

 

Potpisana prijava odnosno projektni prijedlog (svi obrasci i pisma) mora se 
predati u elektronskom obliku najkasnije do 8. ožujka 2017., do ponoći koristeći 
mrežne stranice Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ 
(http://www.ukf.hr/default.aspx?id=39).  

Podnositelji prijava će, nakon što zaključaju prijavu, biti obaviješteni o predaji 
prijave putem elektronske pošte na onu e-mail adresu koja je dana prilikom 
registracije podnositelja. 

Važno: Obavijest o predaji prijave ne znači da su podnositelji predali sve gore 
tražene dokumente nego da je internetska prijava zaključana.  

Prijavom prijedloga projekta podnositelj prihvaća sudjelovanje, u 
razumnoj mjeri, u budućim upitnicima Fonda koji će se koristiti u svrhu 
evaluacije učinka ovog programa.  
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10. OSTALE INFORMACIJE 

Pisma s odlukama o odbijanju ili prihvaćanju prijava, zajedno sa obrazloženjima, 
bit će dostavljena svim podnositeljima najkasnije u roku od 6 mjeseci nakon 
zadnjeg roka za prijavu na Natječaj. Rezultati evaluacija biti će dostupni na 
korisničkim računima podnositelja na mrežnim stranicama Fonda. S 
podnositeljima prihvaćenih projekata ulazi se u daljnje pregovore i proceduru 
konačnog odobravanja, u skladu s „UKF-Smjernicama i operativnim postupcima – 
Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II) 2016.” 

Pisma s konačnim odlukama i ugovorima (u slučaju prihvaćanja) bit će poslana 
podnositeljima. Sažeci uspješnih projekata objavit će se na mrežnim stranicama 
Fonda (www.ukf.hr). Sve odluke Povjerenstva za upravljanje Fondom su konačne, 
te se ne mogu naknadno ispravljati. Upiti i žalbe u slučaju administrativne 
pogreške Tajništva Fonda se mogu uputiti u Tajništvo Fonda „Jedinstvo uz pomoć 
znanja“ na elektronsku poštu ured@ukf.hr, telefon +385 1 2352 685 ili adresu 
Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“, HRZZ, Ilica 24, 10000 Zagreb, Hrvatska u roku 
od tri tjedna od datuma Odluke o nezadovoljavanju formalnih uvjeta Natječaja. 


