
 

 

Temeljem članka 9. Statuta Zaklade Sveučilišta u Rijeci, te Pravilnika o uvjetima, načinu i 

postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade Sveučilišta u Rijeci i Odluke 

Upravnog odbora (95. sjednica održana 24. prosinca 2021.), dana 17. siječnja 2022. 

 

Zaklada Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa 

Sveučilištem u Rijeci i Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci 

raspisuje 

 

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIH DJELATNOSTI STUDENATA 

POSLIJEDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH (DOKTORSKIH) STUDIJA SVEUČILIŠTA U RIJECI   

- PROMETEJ - 

 

 

Cilj i svrha natječaja 

Natječaj Prometej provodi se u svrhu unapređenja znanstveno-istraživačke djelatnosti studenata 

poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija Sveučilišta u Rijeci, odnosno provedbe 

znanstveno-istraživačkih projekata u svrhu stjecanja doktorata.  

 

Prijavitelji 

Natječaj je otvoren za sve studente poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija Sveučilišta 

u Rijeci. 

 

Prihvatljivi troškovi 

 Troškovi boravka na drugoj instituciji u svrhu znanstveno-istraživačkog rada  

 Materijalni troškovi provedbe istraživanja (materijal za provedbu istraživanja) 

 Terenski istraživački rad 

 Aktivno sudjelovanje na znanstvenim konferencijama (putni troškovi, kotizacije) 

 Ostali prihvatljivi troškovi koji doprinose provedbi znanstveno-istraživačkog rada u svrhu 

stjecanja doktorata 

 

* Troškovi školarine se ne pokrivaju 

 

Način prijave i rok 

Prijave se vrše online putem Zakladinog epp sustava prijava, a prijavu je moguće izvršiti na 

sljedećem linku http://zakladauniri.eppcenter.eu/. Prijave nije potrebno slati zemaljskom 

poštom. Natječaj je kontinuirano otvoren do iskorištenja sredstava. 

 

Kriteriji procjene i prioriteti za dodjelu sredstava 

 Status teme znanstveno-istraživačkog rada  

 Znanstveno – istraživački rad prijavitelja u posljednjih pet (5) godina 

 Aktivnost i iskustvo prijavitelja 

 Pokrivenost troškova iz drugih izvora  

http://zakladauniri.eppcenter.eu/


 Sudjelovanje na projektima 

 Kvaliteta prijave 

 Ostalo relevantno za cilj i svrhu natječaja 

 

Projekti će se evaluirati sukladno zadanim kriterijima procjene, a uz to prioritete će imati: 

doktorandi u dijelu radnog vremena; doktorandi kojima nije osigurano financiranje za doktorski 

studij; doktorandi koji nisu prijavljeni kao suradnici na znanstveno-istraživačkom projektu, te 

doktorandi koji nemaju već osiguranu materijalnu podršku za provedbu znanstveno-

istraživačkog rada. 

 

Evaluacije prijava 

Evaluacije prijava odvijat će se u ciklusima (u pravilu svaka dva mjeseca), odnosno sukladno 

intenzitetu pristizanja prijava. U slučaju mijenjanja roka evaluacija Zaklada će o tome obavijestiti 

prijavitelje. 

 

Konačnu Odluku o dodjeli sredstava donose osnivači i nositelji Fonda sukladno izvršenoj procjeni 

Povjerenstva za evaluaciju, a u skladu s propisanim kriterijima. Odluka će biti objavljena na 

mrežnim stranicama osnivača i nositelja Fonda te dostavljena prijavitelju putem e-pošte. 

 

Iznos Fonda i dodjela sredstava 

Predviđena sredstva za dodjelu putem Natječaja iznose 280.000,00 kn. Iznos sufinanciranja bit će 

određen temeljem obrazloženja znanstveno – istraživačke djelatnosti i realnih potreba financijske 

potpore prikazanih u projektnoj prijavi, a maksimalan iznos sufinanciranja po pojedinoj prijavi je 

10.000,00 kn. 

 

Obvezna dokumentacija 

 Popunjen obrazac prijave u epp sustavu 

 Preslika osobne iskaznice prijavitelja 

 Životopis prijavitelja (Europass CV format) 

 Potvrda o pohađanju poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija na Sveučilištu 

u Rijeci (Obrazac 1a) 

 Objavljeni radovi doktoranda u posljednjih pet (5) godina (Obrazac 2a) 

 Izjava o istinitosti podataka (Obrazac 3a) 

 Suglasnost za korištenje i obradu osobnih podataka (Obrazac 4a) 

 Izjava o nepostojanju dvostrukog sufinanciranja prijavljenih troškova (Obrazac 5a) 

 

Dodatne informacije 

Dodatne informacije sadržane su u dokumentu Upute za prijavitelje, a u slučaju nejasnoća ili 

dodatnih upita u vezi Fonda Prometej, budite slobodni obratiti nam se isključivo putem e-pošte 

na zaklada@uniri.hr.  

 

mailto:zaklada@uniri.hr

