FINANCIRANJE AKTIVNOSTI DOKTORANADA – PRIJEDLOZI
Koje mogućnosti trenutno postoje?
• YERUN istraživačka mobilnost
o https://uniri.hr/vijesti/otvoren-poziv-za-yerun-istrazivacku-mobilnost-2021/
o isključivo namijenjeno doktorandima i poslijedoktorandima
o pružanje podrške istraživačima s ciljem uspostavljanja istraživačkih kolaboracija u
virtualnom obliku
o dodjeljuje se ukupno 40 stipendija, svaka u iznosu od 1.000,00 eura
o prijave traju do 12. svibnja 2021.
• Natječaj za dodjelu financijske potpore aktivnostima međunarodne suradnje studenata
UNIRi
o https://sz.uniri.hr/wp-content/uploads/2021/03/25-Natjecaj-za-dodjelufinancijske-potpore-Ured-za-medunarodnu-suradnju-2021.pdf
o Osigurani iznos od 10.000,00 kn
o Neke od kategorije za financiranje koja može biti od interesa za doktorande
▪ troškovi dokumentacije za prijavu na natječaje međunarodnih stipendija
za dodatno obrazovanje ili sudjelovanje u ljetnim školama, natjecanjima …
▪ troškovi organizacije projekata ili sudjelovanje u aktivnostima
međunarodne suradnje
o natječaj traje do 30. studenog 2021.
o može se tražiti i retrogradna fundacija troškova
Natječaji koji trenutno nisu aktivni:
• U Financijskom planu SZSURa za 2021. godinu se nalazi stavka „Fond za poticanje
aktivnosti postdiplomaca“ u iznosu od 15.000,00 kn
o Još nije donesena odluka na koje aktivnosti će se ta sredstva utrošiti
o Do sada su ta sredstva iskorištena za jednodnevne skupove doktoranada čiji je cilj
bio razmjena iskustava, predstavljanje područja znanstvenog interesa i
istraživačkih ideja – namjera je bila da se doktorandi sa svih sastavnica umreže
• Natječaj SZSURa za financiranje studentskih programa
o www.natjecaj.sz.uniri.hr
o prijaviti se mogu svi studenti neovisno o razini studija
o trenutno nije aktivan, sljedeći će biti raspisan najvjerojatnije u prosincu ove
godine
• Natječaj SKC za financiranje studentskih programa iz kulture i umjetnosti
o www.natjecaj.skc.uniri.hr
o prijaviti se mogu svi studenti neovisno o razini studija
o trenutno nije aktivan, vjerojatno će biti raspisan novi u siječnju 2022.

Prijedlozi natječaja?
• Financiranje znanstvenoistraživačkih projekata
➢ knjige i literatura nepohodna za provedbu aktivnosti projekta
➢ odlazak na usavršavanje voditelja i/ili članova istraživačkog tima (radionice, ljetne
škole) neophodne za provedbu projekta
➢ laboratorijske analize i sitni potrošni materijal za potrebe uspješne realizacije
aktivnosti projekta
➢ diseminacija rezultata projekta (međunarodne i domaće znanstvene konferencije
te publiciranje u open acess časopisima).
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