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1. Cilj poziva 

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnog prijedloga je:  

 Izgradnja pretpostavki za primjenu novog modela programskog financiranja visokog 

obrazovanja i znanstvene djelatnosti u javnim ustanovama 

Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnog prijedloga su: 

 Provedba novoga modela financiranja visokog obrazovanja na dijelu javnih ustanova 

znanosti i visokog obrazovanja 

 Edukacija dionika uključenih u buduću provedbu cjelovitih programskih ugovora 

 

2. Ukupna raspoloživa sredstva 

Sredstva za financiranje raspoloživa u okviru Poziva iznose 2.295.000,00 kuna. Financiranje je 

osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, te  iz sredstava Državnog proračuna 

Republike Hrvatske. Projekt se može financirati u iznosu do 100% prihvatljivosti troškova. 

Sufinanciranje prijavitelja nije obvezno. 

 

3. Prihvatljivi prijavitelj 

Pravna osoba koja ima nadležnost za osiguravanje i praćenje financijskih i materijalnih uvjeta 

za rad visokih učilišta i usklađivanje financiranja programa znanstveno–istraživačke djelatnosti 

sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave 

(NN 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13).   

U slučaju kada prijavitelji istodobno djeluju kao tijela u Sustavu upravljanja i kontrole 

korištenja strukturnih instrumenata europske unije u Republici Hrvatskoj (PT1), na 

odgovarajući način moraju se odvojiti funkcije između tijela u Sustavu i korisnika. 

4. Prihvatljive projektne aktivnosti po sadržajnim područjima  su: 

1. Aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta 

2. Aktivnosti vezane uz: 

 Pružanje podrške javnim visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima za ulazak 

u cjelovito programsko financiranje: na temelju procjene potrebnih promjena u 



    
 

   
 

sustavu upravljanja sveučilištima pružiti neovisnu podršku minimalno četiri sveučilišta 

i minimalno jednom znanstvenom institutu u prilagodbi unutarnjih općih akata i 

sustava odlučivanja, pružiti edukaciju za razvoj kompetencija u programskom 

financiranju i upravljanju ustanovama 

 Evaluacija visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u dijelu spremnosti za cjelovito 

programsko financiranje i izrada preporuka za unaprjeđenje u svrhu ispunjavanja 

kriterija 

 Analiza postojećih pravnih propisa i izrada prijedloga pravnog rješenja za financiranje 

visokog obrazovanja i znanosti  

 Izrada i odabir modela programskog financiranja javnih visokih učilišta i javnih 

znanstvenih instituta; razvoj metodologije za raspodjelu sredstava i  definiranje 

pokazatelja za praćenje provedbe; pregled postojećih međunarodnih modela 

financiranja visokog obrazovanja;  

3. aktivnosti povezane s informiranjem javnosti i vidljivošću. 

 

5. Trajanje projekta i razdoblje financiranja 

Planirano trajanje projekta je 12 mjeseci. Početak provedbe započinje danom početka 
projektnih aktivnosti povezanih s provedbom elemenata projekta, a nakon završetka roka za 
podnošenje projektnih prijedloga (od 5. siječnja 2015. godine).  
 
 
 

6. Podnošenje prijave 

Rok za dostavu: 5. siječnja 2015. do 16.00 sati  

Adresa za dostavu:  Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 
Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima, Radnička cesta 37b,     10 
000 Zagreb 

U obzir će se kao pravodobne uzimati prijave poslane poštom kao preporučene pošiljke koje 
na dostavnici budu označene poštanskim žigom do uključivo 5. siječnja 2015. godine. Osobno 
dostavljene prijave uzet će se u obzir kao pravodobne ako budu zaprimljene u urudžbenom  5. 
siječnja 2015. do 16.00 sati.  

Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici. Na vanjskoj strani omotnice 
obvezno navesti: 



    
 

   
 

a) broj i naziv poziva za dostavu projektnih prijava – HR.3.1.17, Izgradnja kapaciteta za 

programsko financiranje visokih učilišta „ 

b) naziv i adresu prijavitelja  

c) naznaku »NE OTVARATI– PRIJAVA NA POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA« 

Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži sve prijavne obrasce i obvezne priloge kako je 
zahtijevano u Pozivu na dostavu projektnog prijedloga i natječajnoj dokumentaciji. 

 

7. Informacije i natječajna dokumentacija   

Pitanja postavljena elektroničkom poštom prijavitelj može slati do najkasnije  14 kalendarskih 
dana prije isteka roka na dostavu prijava na adresu esf@mzos.hr   

Ministarstvo je dužno na pitanja odgovarati do najkasnije 7 kalendarskih dana prije isteka roka 
za dostavu prijave. 

U slučaju da se poziv na dostavu projektnih prijedloga i natječajna dokumentacija izmijene ili 
dopune prije datuma zatvaranja natječaja, prijavitelj će biti pravovremeno obaviješten 
najkasnije 7 radnih dana prije isteka roka za dostavu projektnih prijedloga. 

Prijavitelj je obvezan poštovati sve izmjene i dopune poziva na dostavu projektnih prijedloga i 
natječajne dokumentacije sukladno objavljenim uputama. 
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