Rijeka, 02. svibnja 2016.
NATJEČAJ ZA IZRADU
IDEJNOG RJEŠENJA NAGRADE "Fritz Jahr"
Dokumentacijsko – istraživački centar za europsku bioetiku Fritz Jahr pri Sveučilištu u Rijeci (DICEB),
Katedra za društvene i humanističke znanosti Medicinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci i Znanstveni
centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (ZCI
Integrativna bioetika) (u daljnjem tekstu Naručitelji) pozivaju sve autore i kreativne timove (u
daljnjem tekstu Autori) da se prijave na natječaj za izradu idejnog rješenja nagrade za promociju
europske bioetike „Fritz Jahr“.
Predstavnik Naručitelja u provedbi natječaja je Dokumentacijsko – istraživački centar za europsku
bioetiku Fritz Jahr pri Sveučilištu u Rijeci.
Rok za primanje natječajnih radova je 19. svibnja 2016. godine.
OPĆI UVJETI
1. Uvodne odredbe
1. Raspisivač i administrator Natječaja je Zaklada Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10,
51000 Rijeka zastupana po ravnateljici doc. dr. sc. Ivi Rinčić.
2. Svrha natječaja je dobivanje jedinstvenog idejnog rješenja nagrade za promociju europske
bioetike. Nagrada nosi naziv „Fritz Jahr“.
3. Natječaj je javnog karaktera.
4. Na natječaju mogu sudjelovati amaterski ili profesionalni dizajneri - samostalni autori ili
interdisciplinarni kreativni timovi.
5. Kreativni timovi moraju u Prijavnom obrascu imenovati predstavnika koji će biti odgovoran za
Natječajni rad.
6. Članove Ocjenjivačkog suda imenuje ravnateljica Zaklade, po načelu dva predstavnika
institucija Naručitelja, te jednog vanjskog neovisnog stručnjaka. Na prijedlog Ocjenjivačkog
suda, konačnu odluku o Nagrađenom radu donosi predstojnik DICEB-a. Odluka Predstojnika
Centra je konačna i ne postoji mogućnost žalbe.
7. Natječaju ne mogu pristupiti sastavljači natječajnog zadatka, članovi Ocjenjivačkog suda,
zaposlenici i članovi upravljačkih tijela Naručitelja i Raspisivača, kao niti njihovi bliski srodnici.
8. Svaki od Natjecatelja, autor ili tim, ima pravo sudjelovanja na Natječaju s najviše 3 (tri)
prijave, to jest natječajna rada.
9. Natječajni radovi i prateća dokumentacija trebaju do roka za primanje Natječajnih radova
stići na adresu određenu Općim uvjetima Natječaja.
10. Natječajni radovi koji stignu nakon propisanog roka za primanje Natječajnih radova ili ne
zadovoljavaju Opće uvjete Natječaja bit će isključeni iz Natječaja, odnosno ocjenjivanja.
11. Natječaj je otvoren od dana njegove objave – 02. svibnja 2016. godine - na mrežnim
stranicama: http://www.zaklada.uniri.hr/zaklada/ i www.eurobioact.uniri.hr, te drugim
mrežnim stranicama.
12. Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 26. svibnja 2016. Odluka o odabiru
nagrađenih natječajnih radova bit će dostavljena svim natjecateljima. Po izvršnosti donesene
odluke o odabiru nagrađenih radova, imena nagrađenih autora / članova kreativnih timova
bit će objavljena na internetskim stranicama Zaklade Sveučilišta u Rijeci i DICEB-a.

13. Izrazi u muškom rodu koji se u ovom natječaju koriste za osobe su neutralni i odnose se na
osobe oba roda.
14. Informacije koje se nalaze u ovom natječaju, kao niti estetski ili funkcionalni kriteriji
odabranog rada ne odražavaju nužno stajalište ili mišljenje Zaklade Sveučilišta u Rijeci.
2. Tijek natječaja
Datum početka natječaja je 02. svibnja 2016., kada će se na mrežnim stranicama Zaklade Sveučilišta
u Rijeci (www.zaklada.uniri.hr/zaklada) i DICEB-a (www.eurobioact.uniri.hr) objaviti kompletna
natječajna dokumentacija (Tekst natječaja – Opći uvjeti i Projektni zadatak, Prijavni obrazac).
Rok za prijem natječajnih radova je 19. svibnja 2016. do 15 sati.
Ocjenjivački sud završit će s radom do 26. svibnja 2016. Rezultati Natječaja bit će objavljeni i
dostavljeni svim natjecateljima elektroničkom poštom, najkasnije osam (8) dana od završetka rada
Ocjenjivačkog suda. Imena nagrađenih Autora / članova kreativnih timova bit će objavljena na
internetskim stranicama Zaklade Sveučilišta.
3. Natječajna dokumentacija
Autorima će biti na raspolaganju sljedeća Natječajna dokumentacija u digitalnom obliku:
-

Tekst natječaja (Opći uvjeti natječaja i Projektni zadatak)
Prijavni obrazac
Dodatna dokumentacija (potpis Fritza Jahra)

4. Pitanja
Autori imaju pravo postavljati pitanja vezana uz Projektni zadatak Natječaja, kao i o Općim uvjetima
Natječaja isključivo putem elektroničke pošte na adresu: zaklada@uniri.hr.
Rok za postavljanje pitanja je 18. svibnja 2016. u 23:59.
5. Sadržaj natječajnog rada
Prijava rada treba sadržavati: zatvorenu omotnicu koja sadrži ‘Natječajni rad’ i Prijavni obrazac.
Natječajni se rad sastoji od diplome, plakete te pripadajuće ambalaže.
Autori dostavljaju nacrte idejnog rješenja dizajna navedenih elemenata i fotografije natječajnog rada
u digitalnom zapisu na CD-ROM-u ili USB sticku (.jpg ili .pdf formatu, razlučivost 300 dpi, dimenzija
približnih A4) s priloženim tiskanim ispisima.
Iznimno, autori mogu dostaviti i model natječajnog rada u mjerilu 1:1.
Materijal izrade nije propisan. Odabir materijala nije kriterij prilikom ocjenjivanja radova.
Uz vizualnu prezentaciju obvezno je tekstualno obrazloženje predloženog koncepta, te načina i
materijala njegove izrade, kao i troškovnik izrade nagrade.
Obaveza autora je osigurati mogućnost izrade pobjedničkog rada do 6. lipnja 2016.

Prijedlozi idejnog rješenja se predaju u zatvorenom omotu označenom šifrom koja treba sadržavati
proizvoljna 4 znaka (2 brojke i 2 slova). Radovi označeni imenom autora ili nekim drugim
prepoznatljivim znakom koji odaju identitet autora neće biti razmatrani.
Uz radove se posebno predaje i zatvorena omotnica označena istom šifrom u kojoj se nalaze podaci
o autorima, odnosno Prijavni obrazac.
Svojim potpisom na Prijavnom obrascu natjecatelji potvrđuju autorstvo Natječajnog rada, čime
jamče da su ovlašteni za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene Natječajnog
rada, te potvrđuju da, prema uvjetima Natječaja, imaju pravo sudjelovanja i da su suglasni s dodjelom
ugovora o otkupu isključivog prava na korištenje autorskog djela i time obvezni pristupiti daljnjoj
razradi Natječajnog rada. Isto tako, svojim potpisom na Prijavnom obrascu autori potvrđuju da su
pročitali Opće uvjete natječaja i da su s njima suglasni.
Autori svojim potpisom na Prijavnom brascu odnosno potpisom ovlaštene osobe za zastupanje
kreativnog tima izričito potvrđuje i jamči sljedeće:
1. da su ponuditelji (Autori) isključivi autori predloženog idejnog rješenja;
2. da predloženo idejno rješenje do sada nije javno objavljivano;
3. da je autori/i isključivi vlasnik svih komponenti predloženog idejnog rješenja
4. da na predloženo idejno rješenje nitko drugi ne polaže bilo kakva prava s osnove raspolaganja istim
koja bi na bilo koji način onemogućila Naručitelja u raspolaganju pravima stečenim za odabrani i
nagrađeni rad, a u suprotnom sve obveze koje bi eventualno proizlazile iz zahtjeva trećih osoba
suprotnih danom jamstvu padaju na teret Autora.
Natječajni radovi s prilozima šalju se kao preporučena pošiljka, dostavom ili donose osobno na
adresu:
Zaklada Sveučilišta u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
s naznakom “Natječaj za izradu idejnog rješenja nagrade za promociju europske bioetike „Fritz Jahr”
6. Zahtjevi za natjecatelje i način ocjenjivanja natječajnih prijava
Od natjecatelja se očekuje da:
- do roka za prijam dostave kompletnu natječajnu prijavu čiji glavni dio je prezentacija
idejnog rješenja originalne nagrade (plaketa i diploma)
- budu spremni na dodatnu razradu rada ako njihov rad bude predložen za nagradu i
realizaciju,
- budu spremni izraditi izvedbeno rješenje natječajnog rada, u skladu s najavljenim obimom
posla i unutar za to predviđenog roka i zadanog budžeta, ako njihov rad pobijedi na
Natječaju
7. Kriterij za ocjenjivanje radova
Kriteriji za ocjenjivanje radova kojima će se Ocjenjivački sud voditi prilikom rada su:
-

visoka razina profesionalnosti rješenja,
jedinstvenost i inovativnost rješenja
primjerenost rješenja temu nagrade
ekonomičnost rješenja

8. Nagrada
Odabranom radu dodijelit će se novčana nagrada u iznosu od 5.000,00 kn neto.
Nagrađenom radu će biti ponuđena suradnja na daljnjoj projektnoj realizaciji, a odnos Autora i
Naručitelja bit će reguliran ugovorom. Dodjelom nagrade pobjedniku Natječaja, natječajni rad
postaje vlasništvo Naručitelja, te ga dalje ima pravo upotrebljavati bez ikakvih dodatnih odobrenja i
ograničenja Autora.
Naručitelj zadržava pravo pregovaranja o načinima i uvjetima daljnje projektne realizacije.
9. Objava rezultata
Rezultati natječaja bit će objavljeni i dostavljeni svim natjecateljima elektroničkom poštom,
najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda. Imena nagrađenih autora / članova
kreativnih timova bit će objavljena na internetskim stranicama Zaklade Sveučilišta.
10. Rokovi – sažetak
Početak natječaja: 02. svibnja 2016.
Rok za predaju natječajnih radova: 19. svibnja 2016. u 15 sati
Rad ocjenjivačkog suda: 19. – 26. svibnja 2016.
Online objava rezultata: 27. lipnja 2016., a najkasnije do 3. lipnja 2016.
11. Završne odredbe
Predajom rada Autori pristaju na:
-

uvjete Natječaja
javno izlaganje i publiciranje rada (na temelju prijave rada na Natječaj)
izvođenje natječajnog rada

Svi kandidati natječaja slažu se da Naručitelj ima pravo bez naknade izložiti pristigle radove na
eventualnoj izložbi pristiglih radova ili svojoj web stranici.
Zaklada, kao raspisivač natječaja, zadržava pravo da prema odluci Ocjenjivačkog suda između
pristiglih radova na natječaj ne izabere pobjednički rad i poništi natječaj, ukoliko ocjeni da niti jedan
rad ne zadovoljava propisane kriterije.
Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog natječaja prvenstveno će se rješavati dogovorom i arbitražom,
a u slučaju da to nije moguće, prihvaća se nadležnost Općinskog suda u Rijeci.
Raspisivač ne vraća radove pristigle na Natječaj.

PROJEKTNI ZADATAK
1. Uvod
Od samih početaka istraživanja života i djela Fritza Jahra i osnivanja Dokumentacijsko-istraživačkog
centra za europsku bioetiku Sveučilišta u Rijeci "Fritz Jahr" 2013. , postoji inicijativa o uspostavi
nagrade koja bi nosila Jahrovo ime. Fritz Jahr (1895.-1953.) iz Hallea u Njemačkoj nedavnim je
istraživanjima promoviran kao otac bioetike koji je termin „bio-ethik“ prvi put upotrijebio 1926.
godine. Unatoč rastućem interesu za život i djelo Fritza Jahra, do danas nije pronađena njegova
fotografija. Konceptualno, idejno rješenje nagrade treba sadržavati potpis Fritza Jahra.
Svrha nagrade je promocija europske bioetike nagrađivanjem znanstvenika zaslužnih za istraživanje i
razvoj europske bioetike.
2. Sadržaj natječajnog rada
Nagrada „Fritz Jahr“ bi se trebala sastojati od diplome, plakete i ambalaže. Svi elementi obavezno
moraju sadržavati stilizirani potpis Fritza Jahra.
Tekst natječajnog rada trebao bi biti na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku. Konačnu lekturu
teksta preuzima Naručitelj.
Plaketa
- sadrži stilizirani potpis Fritza Jahra
Ambalaža
- sadrži stilizirani potpis Fritza Jahra
Diploma
- trojezični naziv institucija Naručitelja
- stilizirani potpis Fritza Jahra
- mjesto predviđeno za ime dobitnika
- popis institucija naručitelja, s potpisima voditelja ustrojbenih jedinica
- Rijeka, datum
Uz vizualnu prezentaciju obavezno je kratko tekstualno obrazloženje predloženog koncepta i
troškovnik izrade.
6. Dodatni izvori informacija
Više informacija o naručiteljima i njihovim aktivnostima možete pronaći na web adresi
http://www.eurobioact.uniri.hr i http://www.bioetika.hr/.

Za Zakladu Sveučilišta u Rijeci:

doc. dr. sc. Iva Rinčić
ravnateljica

