NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE AKTIVNOSTIMA MEĐUNARODNE
SURADNJE STUDENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI 2021.
1.
Ured za međunarodnu suradnju Studentskog Zbora Sveučilišta u Rijeci raspisuje natječaj za
dodjelu financijske potpore aktivnostima međunarodne suradnje studentskih organizacija i studenata
pojedinaca.
2.
Svrha natječaja je podizanje svijesti o vrijednosti i važnosti povezivanja studentskih tijela na
međunarodnoj razini i suradnje s međunarodnim organizacijama u organizaciji i sudjelovanju u
strukovnim, znanstvenim, sportskim i kulturnim aktivnostima.
3.

Ovim natječajem sufinancirat će se sljedeće kategorije:
• Kotizacije i putni troškovi neznanstvenih aktivnosti studenata za događaje koji imaju
izražene posljedice za međunarodno povezivanje Sveučilišta u Rijeci, njegovih sastavnica ili
udruga studenata registriranih pri Registru ureda za udruge Sveučilišta u Rijeci
• Godišnje članarine studentskih udruga koje su registrirane i aktivne pri europskim ili
svjetskim udruženjima studenata
• Troškovi oglašavanja događaja međunarodne suradnje u organizaciji studenata i
studentskih udruga Sveučilišta u Rijeci koje je usmjereno na institucije izvan Republike
Hrvatske (web stranica, pošta...)
• Troškovi dokumentacije za prijavu na natječaje međunarodnih stipendija za dodatno
obrazovanje ili sudjelovanje u ljetnim školama, studentskim natjecanjima i studentskim
susretima ili za organizaciju istih pri Sveučilištu u Rijeci
• Troškovi organizacije projekata ili sudjelovanja u aktivnostima međunarodne suradnje uz
obavezno obrazloženje razloga propuštanja prijave na središnji natječaj Studentskog zbora
Sveučilišta u Rijeci

4.

Prijedloge sufinanciranja mogu prijaviti:
• Studenti pojedinci (natječajnoj dokumentaciji potrebno je priložiti potvrdu o status
studenta ne stariju od mjesec dana)
• Grupe studenata (natječajnoj dokumentaciji potrebno je priložiti potvrde o status
studenta za sve članove grupe, ne stariju od mjesec dana)
.
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• Studentske organizacije upisane u registar studentskih organizaciji pri Sveučilištu u Rijeci
(osim studentskih zborova) – potrebno je priložiti Izvadak iz Sveučilišnog registra
5.
Na natječaj se mogu prijaviti aktivnosti koje su započele 1. siječnja 2021. godine te one koje se
odvijaju zaključno s 31. prosinca 2021. godine.
6.
Natječaj traje do 30. studenog 2021. godine u 23:59:59 sati, odnosno do isteka financijskih
sredstava osiguranih proračunom (10.000,00 kn).
7.
Za prijavu je potrebno ispuniti online obrazac dostupan na mrežnim stranicama Studentskog
zbora Sveučilišta u Rijeci, kojim se prilaže dokumentacija u .zip dokumentu.
8.

Popratna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:
I. Ako se traži retrogradna refundacija troškova (za aktivnosti koje su prethodile prijavi)
potrebno je priložiti:
a) potvrdu o sudjelovanju ili provedbi projekta;
b) R1 račune za aktivnosti za koje se traži navedeni iznos (račun mora glasiti na
pravu osobu koja traži refundaciju ili ako refundaciju traži fizička osoba, potrebno je
zatražiti izdavanje novog računa s podacima Sveučilišta);
c) Potvrdu banke o plaćenom računu ili drugu potvrdu iz koje je razvidno da je
izvršeno plaćanje.
d) Financijski plan - koristite Excel obrazac, koji možete preuzeti ovdje.
Napomena:
Fizičke osobe (studenti pojedinci i grupe studenata) ne mogu zatražiti retrogradnu
refundaciju putnih troškova ako nisu zatražili izdavanje putnog naloga 15 dana prije
odlaska na putovanje.
II. Za buduće aktivnosti (koje prethode prijavi) potrebno je priložiti:
a) Pozivno pismo / otvoreni poziv ili program
b) Ponude [R1 račune za aktivnosti za koje se traži navedeni iznos (račun mora
glasiti na pravu osobu koja traži plaćanje/refundaciju ili ako plaćanje/refundaciju
traži fizička osoba račun mora glasiti na Sveučilište, dostavlja se nakon konzumirane
usluge)]
c) Financijski plan - koristite Excel obrazac, koji možete preuzeti ovdje.

Napomena:
Studentske organizacije mogu izraditi vlastiti putni nalog te izdati račun s podatcima SZSUR za pokriće
putnih troškova, fizičke osobe (studenti pojedinci i grupe studenata) prethodno moraju zatražiti putni
nalog od SZSUR minimalno 15 dana prije odlaska na putovanje i podići ga u uredu SZSUR, podatci
potrebni za izdavanje naloga, a koje je potrebno dostaviti SZSUR-u:
-

ime i prezime osobe koja putuje
relacija npr. (Rijeka-Zagreb-Beč-Zagreb-Rijeka)
svrha putovanja
datum polaska iz Rijeke
vrijeme polaska iz Rijeke
datum povratka u Rijeku
vrijeme povratka u Rijeku
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Podatci SZSUR za ponudu / R1 račun:
• Sveučilište u Rijeci
• OIB: 64218323816
• VAT: HR64218323816
• Trg braće Mažuranića 10
• 51 000 Rijeka
9.
Natječajem se ne financiraju projekti ili aktivnosti u projektima koji su na drugi način financirani
sredstvima osiguranim proračunom SZSUR.
10.
Maksimalni iznos koji se može dodijeliti po prijavi je 1.500,00 kn, posebnom odlukom Skupštine
može se dodijeliti veći iznos.
11.

Prijave je potrebno poslati u elektroničkom obliku na adresu medunarodna@sz.uniri.hr.

NAPOMENA:
I.
Odluku o dodjeli sredstava donosi voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Studentskog
zbora Sveučilišta u Rijeci uz potvrdu na Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci.
II.
Voditelj Ureda će pisano izvijestiti sve podnositelje molbi o rezultatu prijave na natječaj 30 dana
od primitka molbe.
KLASA: 003-01/21-01/14
UR. BROJ: 2170-57-01-21-25
U Rijeci, 26. veljače 2021.

Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci,
Leopold Mandić

