
Provjera formalnog zadovoljenja uvjeta Natječaja za potporu Preko 

granice Programa znanstvene suradnje - 2015

Formalni uvjeti natječaja:
Prijava nije zadovoljila formalne 
uvjete ukoliko: 

nije ispunjen uvjet/obrazac ili pismo nisu 

predani/ne sadrži sve tražene informacije 

Tko se može prijaviti

Korisnik (Organizacija zadužena za provedbu projekta) je u 

upisniku znanstvenih ustanova

podnositelj ili su-podnositelj koji živi i radi u Hrvatskoj nije bio 

voditelj ili su-voditelj (u već prije financiranom projektu) u UKF 

Programu znanstvene suradnje

Općenito

prijava je predana u roku navedenom u Natječaju

proračun projekta je 750.000-1,500.000 kn

trajanje projekta je 12-24 mjeseca

svi dokumenti (obrasci i pisma) su na engleskom jeziku ili 

ravnopravno na engleskom i hrvatskom jeziku

Prijava uključuje obrasce (ispunjeni, na službenom formatu):

1."Program znanstvene suradnje, Potpora Preko granice –

Obrazac za prijavu, 2015.” - potpisan od strane glavnog

podnositelja i su-podnositelja, kao i od strane odgovorne osobe

Korisnika potpore  (Organizacije zadužene za provedbu projekta)

2. “Program znanstvene suradnje, Potpora Preko granice -  

Financijski plan, 2015“

3. “Program znanstvene suradnje, Potpora Preko granice – 

Obrazac za životopis, 2015.” (za podnositelja i su-podnositelja)

4. “Program znanstvene suradnje, Potpora Preko granice - 

Osnovni Upitnik za Program 2015.“

Prijava uključuje pisma (potpisana, sadrže sve informacije iz 

točke 6. Natječaja)

1. Pismena obveza Korisnika potpore (Organizacije zadužene za 

provedbu projekta) prihvaćanja i administriranja predloženog 

istraživanja, uključujući upravljanje financijskim sredstvima, 

raspolaganje već zaposlenim radnicima te resursima/ 

postrojenjima, zapošljavanje novih znanstvenika, 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 obvezu o 

zaposlenju glavnog podnositelja/ su-podnositelja tijekom cijelog 

trajanja projekta. 



2. Pismena obveza Partnerske organizacije u inozemstvu glavnog 

podnositelja/ su-podnositelja  podrške predloženog istraživanja,  

prihvaćanja svih odgovornosti proistekle iz i u svezi s pružanjem 

podrške predloženom istraživanju, uključujući prihvaćanje i 

podršku suradnicima iz Hrvatske prema predloženom planu, te da 

će podržati i dopustiti angažman glavnog podnositelja/su-

podnositelja na predloženom projektu tijekom cijelog trajanja 

projekta. 

3. Pismena obveza drugih Partnerskih organizacija o sudjelovanju 

u provedbi projekta. Uključene pravne osobe moraju prihvatiti sve 

odgovornosti proistekle iz i u svezi s pružanjem podrške 

predloženom istraživanju.

4. Pismenu obvezu organizacije(a) 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 

doprinosi), a ostalo traženo sufinanciranje može biti u obliku 

dobara i usluga (doprinos u naturi) koji su potrebni za provođenje 

istraživanja. Ovo pismo može dati bilo koja organizacija uključena u 

projekt ili više njih. 

5. Dva pisma preporuke za glavnog podnositelja prijave (kojim se 

opisuju kvalitete i sposobnosti glavnog podnositelja). Ako je pismo 

preporuke poslano poštom, datum slanja pisma preporuke (na 

koverti) je unutar roka za prijavu.




