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Izmjena natječajne dokumentacije 

Poziva na dostavu projektnih prijedloga Istraživačke stipendije za 

profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada 

 

 Broj poziva: HR.3.2.01 

 
U Pozivu na dostavu projektnih prijedloga Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih 

istraživača i poslijedoktoranada, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-

2013., Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju objavljenom 

8. kolovoza 2014. godine na stranicama http://www.strukturnifondovi.hr, izmjene se odnose na 

sljedeće točke: 

 UPUTA ZA PRIJAVITELJE  
2.1. Ciljevi poziva na dostavu projektnih prijedloga 
3.1.1. Državne potpore i potpore male vrijednosti (de minimis) 
4.1.3. Kriteriji za isključenje prijavitelja 
4.2.3. Mentorstvo 
4.3.2. Pregled osnovnih vrsta troškova koji su prihvatljivi u okviru poziva na dostavu projektnih 
prijedloga  
4.3.3. Neprihvatljivi troškovi  
5.. Postupak prijave 
5.1. Predaja Prijave 
6.3. Odabir projekata 
6.4. Provjera prihvatljivosti 
Prijavni obrasci i prilozi 
 
KRATKOG  SAŽETKA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA 

7. Podnošenje prijava 

 

 

Navedene točke bit će izmijenjene na sljedeći način: 

 

UPUTE ZA PRIJAVITELJE 

 

1. Tekst točke: 

2.1. Ciljevi poziva na dostavu projektnih prijedloga 

Fusnota br.3 

(…) 

http://www.strukturnifondovi.hr/
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Mladi istraživači i poslijedoktorandi koji u trenutku prijave na natječaj nisu u radnom odnosu na 
instituciji Prijavitelju, a čiji projektni prijedlog Prijavitelj odluči podržati, u slučaju da sredstva za 
projektni prijedlog budu odobrena s prijaviteljem sklapaju ugovor o radu na određeno vrijeme za 
vrijeme trajanja projekta 

 

Mijenja se i glasi: 

2.1. Ciljevi poziva na dostavu projektnih prijedloga 

Fusnota br. 3 

(…) 

Mladi istraživači i poslijedoktorandi koji u trenutku početka provedbe projekta imaju status 
nezaposlene osobe sklapaju s Korisnikom bespovratnih sredstava ugovor o radu na određeno vrijeme 
za vrijeme trajanja projekta sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju. Mladi istraživači i poslijedoktorandi zaposleni na javnim visokim učilištima ili javnim 
znanstvenim organizacijama upisanima u upisnike Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a 
koja nije institucija Prijavitelj, mogu sudjelovati u istraživačkom timu. U tom slučaju s Korisnikom 
bespovratnih sredstava i matičnom institucijom sklapaju ugovor o suradnji na početku provedbe 
projekta. 

 

 

2. Tekst točke: 

3.1.1. Državne potpore i potpore male vrijednosti (de minimis) 
(…) 

Temeljem provedbe primarnih, netržišnih aktivnosti, istraživačka organizacija tijekom provedbe i 

nakon realizacije projekta neće ostvariti ekonomsku korist. 

 

Mijenja se i glasi: 

3.1.1. Državne potpore i potpore male vrijednosti (de minimis) 
(…) 

Primarna djelatnost javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih organizacija je provođenje 
znanstvenih istraživanja koja nemaju karakter tržišnih aktivnosti. Prijavitelji ne smije dodijeljena 
sredstva koristiti za ulaganje ili širenje sadržaja komercijalnog karaktera. 

 

 

 

3. Tekst točke: 

4.1.3. Kriterij za isključenje prijavitelja 

(…) 

g) da poduzeća koja imaju utjecaj na takvu organizaciju, npr. kroz udjele u vlasništvu ili članstvo u 
organizaciji, nemaju nikakav povlašteni pristup istraživačkim kapacitetima takve organizacije ili 
rezultatima istraživanja koje je organizacija provela 
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(…) 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz odjeljka 4.1.3. prijavitelj je obvezan dokazati da ne postoji razlog 
isključenja te je dužan dostaviti izjavu osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje prijavitelja (obrazac 
3.). izjava ne smije biti starija od trideset dana računajući od datuma slanja projektnog prijedloga. 

 

Mijenja se i glasi: 

4.1.4 Kriteriji za isključenje prijavitelja  

(…) 

g) da poduzeća koja imaju utjecaj na takvu organizaciju, npr. kroz udjele u vlasništvu ili članstvo u 
organizaciji, imaju povlašteni pristup istraživačkim kapacitetima takve organizacije ili rezultatima 
istraživanja koje je organizacija provela 

 

(…) 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz odjeljka 4.1.3. prijavitelj je obvezan dokazati da ne postoji razlog 
isključenja te je dužan dostaviti izjavu osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje prijavitelja (obrazac 
3.). izjava ne smije biti starija od 41 dana računajući od datuma slanja projektnog prijedloga. 

 

 

4. Tekst točke: 

4.2.3. Mentorstvo  

(…) 

Prijavitelj mora osigurati mentorstvo nad svakim istraživačkim radom. Mentor je osoba zaposlena u 
instituciji Prijavitelja koja je završila poslijediplomski sveučilišni studij i stekla akademski stupanj 
doktora znanosti te je izabrana u najmanje zvanje docenta odnosno znanstvenog suradnika. Mentor 
mora zadovoljiti kvalifikacije i posjedovati istraživačko iskustvo u području predloženog istraživačkog 
rada kako bi mogao obnašati funkciju mentora. Mentor je odgovoran za nadgledanje i koordinaciju 
provedbe projekta . 

 

Mijenja se i glasi: 

4.2.3. Mentorstvo  

(…) 

Prijavitelj mora osigurati mentorstvo nad svakim prijavljenim projektom. Jedan projekt može imati 
i više mentora. Ukupan broj mentora na pojedinom projektu ne smije prelaziti ukupan broj članova 
istraživačkog tima.  

Mentor je osoba koja prati i usmjerava te koordinira rad mladih istraživača i poslijedoktoranada koji 
čine istraživački tim projekta te vrednuje njihov znanstveni rad na projektu.  

Mentor mora biti zaposlenik Prijavitelja te mora biti izabran najmanje u znanstveno-nastavno 
zvanje docenta odnosno znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Mentor mora imati najmanje 5 
znanstvenih radova objavljenih u posljednjih 5 godina u području i/ili polju predloženog 
znanstvenog područja kako bi mogao obnašati funkciju mentora. Osoba koja će obnašati funkciju 
mentora u trenutku početka provedbe projekta ne smije mentorirati više od 5 osoba na doktorskom 
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studiju. Mentor ne može biti osoba starija od 65 godina i/ili u mirovini. Provjera gore navedenih 
uvjeta izvršit će se u fazi provjere prihvatljivosti uvidom u životopis mentora navedenih u Prijavnom 
obrascu B. dio , koji je prijavitelj dužan dostaviti zajedno s projektnom prijavom 

 

 

5. Tekst točke:  

4.3.2. Pregled osnovnih vrsta troškova koji su prihvatljivi u okviru poziva na dostavu projektnih 
prijedloga 

(…) 

1. Troškovi sudjelovanja ciljnih skupina u projektnim aktivnostima 

a) Troškovi plaća i troškovi vezani uz rad na projektu mladih istraživača i poslijedoktoranada 

 plaće sa svim pripadajućim porezima i davanjima na plaću i iz plaće 

 troškovi vezani uz rad (prehrana, prijevoz) 

 naknade plaće za koje poslodavac ne može dobiti povrat iz drugih izvora (npr. bolovanje do 42 
dana) 

 drugi osobni primici u skladu s važećim radnim zakonodavstvom (npr. regres, božićnica) 

 

Mijenja se i glasi: 

(…) 

1. Troškovi sudjelovanja ciljnih skupina u projektnim aktivnostima 

a) Troškovi plaća i troškovi vezani uz rad na projektu mladih istraživača i poslijedoktoranada 
zaposlenih na instituciji prijavitelja 

 plaće sa svim pripadajućim porezima i davanjima na plaću i iz plaće 

 troškovi vezani uz rad (prehrana, prijevoz) 

 naknade plaće za koje poslodavac ne može dobiti povrat iz drugih izvora (npr. bolovanje do 42 
dana) 

 drugi osobni primici u skladu s važećim radnim zakonodavstvom (npr. regres, božićnica) 

 

 

6. U tekst točke: 

4.3.2. Pregled osnovnih vrsta troškova koji su prihvatljivi u okviru poziva na dostavu projektnih 
prijedloga 

Dodaje se točka 5: 

(…) 

2. Troškovi sudjelovanja mentora na konferencijama, seminarima, edukacijama vezanm uz 
istraživački rad i projektne aktivnosti: 

 dnevnice 

 troškovi smještaja 
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 troškovi putovanja 

 kotizacije 
 

 
 
7. U tekst točke: 
4.3.3. Neprihvatljivi troškovi 
 
Dodaje se  
(…) 

 plaće mentora 

 školarine i ostali troškovi poslijediplomskih doktorskih studija (upisnine, opremanje doktorata 
i sl.) 

 
 
 
8. Tekst točke: 
5. Postupak prijave 
(…) 
 

 DATUM VRIJEME 

Rok za dostavu pitanja  6. listopada  2014.  
 

16.00 sati 

Rok za objavu odgovora 13. listopada  2014.  
 

 

Rok za podnošenje projektnih prijedloga 20. listopada 2014. 16.00 sati 

Informacija prijavitelju o stanju prijave nakon 
administrativne provjere 

3.studeni  2014.  
 

 

Informacija prijavitelju o stanju prijave nakon 
postupka odabira 

7. siječnja 2015.  
 

 

Informacija prijavitelju o stanju prijave nakon 
provjere prihvatljivosti 

6. veljače 2015.  
 

 

Dostava Odluke o financiranju 20. veljače 2015.  
 

 

Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih 
sredstava 

20. ožujka 2015.   

 

Mijenja se i glasi: 

5. Postupak prijave 
(…) 

 DATUM VRIJEME 

Rok za dostavu pitanja  17. listopada 2014.  16 sati  

Rok za objavu odgovora 24. listopada 2014.   

Rok za podnošenje prijava 31. listopada 2014.  16 sati  

Informacija prijavitelju o stanju prijave nakon 
administrativne provjere 

21. studeni 2014.  
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Informacija prijavitelju o stanju prijave nakon 
postupka odabira 

  
16. siječnja 2015.  

 

Informacija prijavitelju o stanju prijave nakon 
provjere prihvatljivosti 

 
16. veljače 2015.  

 

Dostava Odluke o financiranju 27. veljače 2015.  
 

 

Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih 
sredstava 

27. ožujka 2015.   

 

 

 

9. Tekst točke: 

5.1. Predaja prijave 

(…) 

Rok za dostavu:  20. listopada 2014. godine do 16.00 sati.  
Adresa za dostavu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijska 
jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima, Radnička cesta 37b, 10 000 Zagreb   
 
U obzir će se kao pravodobne uzimati prijave poslane poštom kao preporučene pošiljke koje na 
dostavnici budu označene poštanskim žigom do uključivo 20. listopada 2014. godine. Osobno 
dostavljene prijave uzet će se u obzir kao pravodobne ako budu zaprimljene u prijemnom uredu  do 
20. listopada 2014. godine do 16.00 sati. 

Predaja prijave znači da se prijavitelj slaže s uvjetima natječaja i kriterijima za ocjenjivanje. 

Potpisivanjem Prijavnog obrasca A (obrazac 1.) prijavitelj izjavljuje da prihvaća ugovorne uvjete u 
slučaju dodjele bespovratnih sredstava. 

 

Mijenja se i glasi: 

(…) 

Rok za dostavu:  31. listopada 2014. godine do 16.00 sati.  
Adresa za dostavu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijska 
jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima, Radnička cesta 37b, 10 000 Zagreb   
 
U obzir će se kao pravodobne uzimati prijave poslane poštom kao preporučene pošiljke koje na 
dostavnici budu označene poštanskim žigom do uključivo 31. listopada 2014. godine. Osobno 
dostavljene prijave uzet će se u obzir kao pravodobne ako budu zaprimljene u prijemnom uredu   do 
31. listopada  2014. godine do 16.00 sati. 

Predaja prijave znači da se prijavitelj slaže s uvjetima natječaja i kriterijima za ocjenjivanje. 

Potpisivanjem Prijavnih obrazaca A i B (obrasci 1. i 2.) prijavitelj izjavljuje da prihvaća ugovorne uvjete 
u slučaju dodjele bespovratnih sredstava. 
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10. Tekst točke: 

6.3.Odabir 

(…) 

U tablici Kriterij odabira, 4. Kvaliteta nacrta projekta, Ukupan broj bodova, 30 

 

Mijenja se i glasi: 

6.3.Odabir 

(…) 

U tablici Kriterij odabira, 4. Kvaliteta nacrta projekta, Ukupan broj bodova, 20 

 

11. Tekst točke: 

6.4. Provjera prihvatljivosti 

(…) 

Za točku 3. Potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od 
datuma slanja projektne prijave. 

 

Mijenja se i glasi: 

6.4. Provjera prihvatljivosti 

(…) 

Za točku 3. Potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 41 dana računajući od 
datuma slanja projektne prijave. 

 

12. U tekst točke 

6.4. Provjera prihvatljivosti 

Da bi se utvrdila prihvatljivost prijavitelja iz točke 4.1. prijavitelj treba priložiti dodatnu 
dokumentaciju: 

Dodaje se: 

(…) 

Životopis mentora 

 

 

13. Tekst dijela Uputa: 

Prijavni obrasci i prilozi 

A. Prijavni obrasci 

1. Prijavni obrazac A 

2. Prijavni obrazac B 

3. Izjava prijavitelja o ispunjavanju i prihvaćanju uvjeta natječaja 
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B. Prilozi: 

1. Predložak ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – posebni uvjeti 

2. Predložak ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – opći uvjeti 

 

Mijenja se i glasi: 

Prijavni obrasci i prilozi 

A. Prijavni obrasci 

1. Prijavni obrazac A 

2. Prijavni obrazac B 

3. Izjava prijavitelja o ispunjavanju i prihvaćanju uvjeta natječaja 

B. Prilozi: 

1. Predložak ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – posebni uvjeti 

2. Predložak ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – opći uvjeti 

3. Upute za popunjavanje Prijavnog obrasca A 

4. Korisnički priručnik za prijavni obrazac A 

 

 

KRATKI SAŽETAK POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA 

 

Tekst točke: 

7. Podnošenje prijava 

(…) 

Rok za dostavu: 20. listopada 2014. godine  
Adresa za dostavu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijska 
jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima, Radnička cesta 37b, 10 000 Zagreb  
U obzir će se kao pravodobne uzimati prijave poslane poštom kao preporučene pošiljke koje na 
dostavnici budu označene poštanskim žigom do uključivo 20. listopada 2014. godine. Osobno 
dostavljene prijave uzet će se u obzir kao pravodobne ako budu zaprimljene u prijemnom uredu 20. 
listopada 2014. do 16.00 sati. 

 

Mijenja se I glasi: 

(…) 

Rok za dostavu: 31. listopada 2014. godine  
Adresa za dostavu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijska 
jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima, Radnička cesta 37b, 10 000 Zagreb  
U obzir će se kao pravodobne uzimati prijave poslane poštom kao preporučene pošiljke koje na 
dostavnici budu označene poštanskim žigom do uključivo 31. listopada 2014. godine. Osobno 
dostavljene prijave uzet će se u obzir kao pravodobne ako budu zaprimljene u prijemnom uredu 31. 
listopada 2014. do 16.00 sati. 


