
NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE ZA TRANSFER ZNANJA

UVJETI I UPUTE ZA PRIJAVU

I. Cilj i svrha

Cilj i svrha Nagrade za transfer znanja (u daljnjem tekstu: Nagrada) su prepoznavanje i nagrađivanje
primjera dobre prakse - uspješnih transfera znanja sa Sveučilišta u Rijeci u gospodarsku i širu
zajednicu. Dodatno, ovom se nagradom nastoji potaknuti stvaranje primjenjivih znanja na
Sveučilištu u Rijeci, povećati vidljivost Sveučilišta u Rijeci i korištenje znanstvene i druge opreme
Sveučilišta u Rijeci, približiti sveučilišne studijske programe potrebama gospodarstva i šire zajednice,
unaprijediti zapošljivost studenata, povećati znanstvene i umjetničke produkcije te financijske
rezultate Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica.

II. Značenje pojmova

Transfer znanja obuhvaća sve naplatne djelatnosti kojima se koristeći kompetencije, stručno znanje i
opremu Sveučilišta, stvara vrijednost za gospodarske i druge subjekte, odnosno komercijalizira
intelektualno vlasništvo Sveučilišta u Rijeci koristeći se pritom najboljim poslovnim praksama na
dobrobit Sveučilišta i njegovih sastavnica, zaposlenika i šireg društvenog okruženja.

III. Trajanje i kategorije nagrade

Nagrada se dodjeljuje na godišnjoj razini. Ovim Natječajem dodjeljuje se 1 (jedna) nagrada za
rezultate transfera znanja ostvarenih u protekle tri godine određenog projekta ili suradnje.
Kategorije u kojima se može prijaviti uspješan transfer znanja jesu: poslovna suradnja (Consultancy),
inovacijski projekti (Contract Research) i razvoj tehnoloških rješenja (Technology Transfer).

Kategorija Poslovna suradnja – obuhvaća bilo koji oblik (u pravilu kratkotrajne) suradnje
sveučilišne zajednice s okolinom kojom se pružaju usluge i rješenja (npr. stručne
edukacije, savjetodavne usluge i proizvodi, ekspertna i primijenjena znanja, kreativna
rješenja itd.)
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Kategorija Inovacijski projekti - obuhvaća zajednički razvoj tehnoloških rješenja i
inovacija (stvaranje novog znanja) sa ili bez prijenosa prava intelektualnog vlasništva
nastalog u okviru suradnje (npr. zajednički (partnerski) razvojni projekti, samostalni
razvoj za potrebe gospodarskog subjekta, podrška tehnološkom razvoju itd.)

Kategorija Razvoj tehnoloških rješenja - obuhvaća ponudu tehnoloških rješenja
razvijenih na Sveučilištu zainteresiranim gospodarskim i drugim subjektima, uz
ograničeni ili puni prijenos prava intelektualnog vlasništva (npr. razvoj novih ili značajno
unaprjeđenje postojećih tehnoloških rješenja (inovacija), razvoj proizvodnih procesa
vezanih uz novo razvijena ili unaprijeđena tehnološka rješenja, intelektualna zaštita
inovacije, te komercijalizacija inovacije (kroz spin-of ili prodaju).

Nagrada se ne dodijeljuje za suradnju ostvarenu sa tijelima državne uprave, drugim državnim
tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama i drugim tijelima
koja imaju javne ovlasti, pravnim osobama čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili
područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, pravnim
osobama koje se temeljem posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog
proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih
sredstava (nameta, davanja i sl.), s trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska i jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

IV. Kandidati

Na Natječaj se može prijaviti timove od najmanje dva člana iz redova djelatnika i/ili studenata
Sveučilišta u Rijeci. Prihvatljivi kandidati su i bivši studenti odnosno djelatnici Sveučilišta u Rijeci koji
su u studentskom odnosno radnopravnom statusu bili u vrijeme ostvarivanja rezultata transfera
znanja (tri godine od dana raspisivanja natječaja).

V. Predlagatelji

Predlagatelji kandidata za Nagradu mogu biti voditelj tima, sastavnica Sveučilišta u Rijeci i
gospodarski ili drugi subjekti (pravne osobe). Predlagatelji moraju osigurati suglasnost svih
kandidata koje predlažu za Nagradu, kao i suglasnost sastavnice, ako predlagatelj nije sastavnica.

VI. Tvrtka partner

Zaklada Sveučilišta u Rijeci natječaj na godišnjoj razini provodi u suradnji s različitim tvrtkama
partnerima. Tvrtka partner u 2022. godini je Alarm automatika d.o.o. Tvrtke partneri, tijekom
natječajnoj procesa u kojem sudjeluju, ne smiju ni na koji način biti uključene u prijavu (predlagatelj,
korisnik transfera znanja, izrada preporuke, itd.). Svaka takva prijava bit će odbačena na
administrativnoj razini.

VII. Prijava

Prijava se sastoji od ispunjenog Obrasca za prijavu, životopisa voditelja tima, te drugih
(neobvezatnih) priloga koji potvrđuju ili podupiru podatke iz prijave.

VIII. Podnošenje prijava
Prijave se, zajedno sa svom ostalom dokumentacijom, dostavljaju putem Zakladinog EPP sustava
(dostupnim na: www.zaklada.uniri.hr/epp) najkasnije do 14. rujna 2022. godine. Nepotpune i
nepravodobne prijave neće se razmatrati.
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IX. Vrednovanje prijava i odluka o rezultatu

Vrednovanje prijava sastoji se od administrativne provjere, evaluacije i prijedloga stručnog
povjerenstva, a konačnu odluku donosi Upravni odbor Zaklade. Rezultate natječaja Zaklada će
objaviti na svojim stranicama zaključno do 14. studenog 2022., a kandidati i prijavitelji će o
rezultatima biti obaviješteni i elektroničkom poštom.

X. Visina, način isplate i dodjela nagrade

Nagrada uključuje povelju i financijski iznos u visini od 10.000,00 kuna bruto. Isplata Nagrade vršit će
se na račun sastavnice predstavnika tima. Zaklada nije odgovorna za međusobne financijske i druge
odnose članova tima i sastavnice, kao ni za eventualne dodatne porezne i druge troškove.

XI. Mjere za zaštitu od mogućeg sukoba interesa

Zaklada slijedi najviše profesionalne i etičke standarde u skladu s Etičkim kodeksom Sveučilišta u
Rijeci te očekuje da se ti standardi poštuju prilikom provedbe djelatnosti podržanih od strane
Zaklade. Tijekom procesa vrednovanja i odabira prijava te u procesu njihove provedbe, svaki oblik
diskriminacije, uznemiravanja te odstupanja od načela objektivnosti i nepristranosti smatra se
neprihvatljivim. Očekuje se od članova Upravnog odbora i svih osoba uključenih u djelatnosti
podupirane od strane Zaklade da izbjegavaju svaki oblik sukoba interesa.

XII. Tajnost podataka

Prijava i njezin sadržaj bit će u procesu vrednovanja tretirani u povjerenju. Od prijavitelja se očekuje
da u Obrascu za prijavu izričito označe povjerljive podatke ako postoje.
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