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1. Opće odredbe 

 

Uputama za prijavitelje Fonda za sufinanciranje 

znanstveno-istraživačkih djelatnosti studenata 

poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija 

Sveučilišta u Rijeci  Prometej 2022. definiraju se i 

specificiraju: 

 

 ciljevi Fonda i njegova trenutna sredstva 

 upute za prijavu i kriteriji evaluacije 

 maksimalan iznos financiranja po pojedinoj 

prijavi i način isplate sredstava 

 odredbe podnošenja završnog izvješća 

 završne odredbe. 

 
 
2. Cilj Fonda Prometej 

 
Cilj Fonda je pružanje financijske potpore svim 

studentima poslijediplomskih sveučilišnih 

(doktorskih) studija Sveučilišta u Rijeci sa svrhom 

poticanja i unaprjeđenja provedbe znanstveno–

istraživačkih djelatnosti u svrhu stjecanja 

doktorata. 

 

Krajnji cilj Fonda je povećanje broja doktorskih 

disertacija doktoranada na Sveučilištu u Rijeci.  

 

3. Sredstva Fonda 

 

Sredstva Fonda čine namjenska proračunska 

sredstva Sveučilišta u Rijeci, Studentskog zbora 

Sveučilišta u Rijeci i Zaklade Sveučilišta u Rijeci. 

Unutar Fonda ukupno je raspoloživ iznos od 

280.000,00 kn (dvjesto osamdeset tisuća kuna). 

 

4. Upute za prijavu i evaluacije prijava 

 

Prijave na Natječaj kontinuirano su otvorene do 

iskorištenja sredstava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektna prijava ispunjava se isključivo online 

putem Zakladinog epp sustava prijava na poveznici 

www.zaklada.uniri.hr/epp. Prijavu možete 

ispunjavati u više navrata, a nakon što ste ispunili 

online obrazac i priložili sve tražene obrasce 

označite zaključaj prijavu.  

 
o Prijavu nije potrebno slati zemaljskom poštom.   
 
Evaluacije prijava odvijaju se u ciklusima (u pravilu 

svaka dva mjeseca), odnosno sukladno intenzitetu 

pristizanja prijava. 

 

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. 

 

 

 
 
5. Kriteriji procjene  
 
Sukladno unaprijed predviđenim kriterijima procjene, prilikom evaluacije prijava u obzir će se uzimati: 

 

• Status teme znanstveno-istraživačkog rada  

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

• Aktivnost i iskustvo prijavitelja 

http://www.zaklada.uniri.hr/epp
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• Pokrivenost troškova iz drugih izvora  

• 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 za svoje istraživanje. 
 

6. Dodjela sredstava po pojedinoj prijavi 
 

Zaprimljene prijave koje zadovoljavaju uvjete natječaja, temeljem ostvarenih bodova, mogu se sufinancirati u 

maksimalnom iznosu do 10.000,00 kn (deset tisuća kuna) po pojedinoj prijavi. 

 

Jedan prijavitelj ne može se prijavljivati više puta na isti natječaj Fonda Prometej. 

 

7. Isplata sredstava 

 

Po donesenoj Odluci o sufinanciranju pojedine prijave, prijavitelj potpisuje Ugovor o dodjeli sredstava sa 

Zakladom Sveučilišta u Rijeci kojim će se definirati prava i obveze, nakon čega se predviđena sredstva 

sufinanciranja isplaćuju na račun sastavnice Sveučilišta u Rijeci na kojoj prijavitelj polazi doktorski studij. 

 

8. Završno izvješće 

 

Sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava, potpisnik ugovora dužan je podnijeti izvješće o utrošenim sredstvima 

osnivačima Fonda do kraja provedbene godine, odnosno godinu dana od dana potpisivanja ugovora. U slučaju 

opravdanih razloga, korisnik sredstava može pisanim putem zatražiti produljenje roka za podnošenje izvješća. 

Odluku o produljenju roka donose Nositelji Fonda. 

 

9. Završne odredbe 

 

Navedene Upute za prijavitelje služe kao popratni dokument, u svrhu pojašnjenja i definiranja pojedinosti 

Natječaja za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih djelatnosti studenata poslijediplomskih sveučilišnih 

(doktorskih) studija Sveučilišta u Rijeci - Prometej 2022. 

 

U slučaju dodatnih upita ili nejasnoće molimo da nam se obratite putem e-maila zaklada@uniri.hr.  

mailto:zaklada@uniri.hr

