
                                                            

 

Rijeka, 08. svibnja 2020. 
 

Natječaj  

za dodjelu financijske potpore međunarodnim edukativnim programima 

koji se izvode na Sveučilištu u Rijeci u 2019./2020. i 2020./2021. 
 
 
Sveučilište u Rijeci dodjeljuje sredstva kojima će podržati izvođenje međunarodnih edukativnih 
programa (programi cjeloživotnog obrazovanja, ljetne škole, radionice, tečajevi i sl.) u inovativnom 
online okruženju. 
 

Prijava na natječaj 
 
Pravo prijave na natječaj imaju sastavnice i centri Sveučilišta u Rijeci kao organizatori ili 
suorganizatori međunarodnih edukativnih programa.  
 
Uz ispunjeni Obrazac za prijavu na Natječaj predlagatelj treba priložiti i sljedeće dokumente:  
 

1. Obrazloženje inicijative (dopis Povjerenstvu za evaluaciju prijava)  
2. Životopis voditelja međunarodnog edukativnog programa  
3. U slučaju programa cjeloživotnog obrazovanja, opis programa iz akreditacijskog postupka 

 
Ukupni fond sredstava za potpore: 200.000,00 kuna. 
 
Prijave se dostavljaju elektroničkim putem na adresu andrea@uniri.hr.    
 
Rok za podnošenje prijava: 15. lipanj 2020.   
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane. 
 

Postupak vrednovanja prijava i donošenje odluke o financiranju 
 
Načela na kojima se temelji provođenje postupka vrednovanja: 

- Izvrsnost. Podnositelji prijave moraju opravdati zahtjev za dodjelu financijskih sredstava 
predloženim projektom te prijedlogom provedbe i procjenom traženih sredstava.  

- Transparentnost. Postupak dodjele financijskih sredstava detaljno je objašnjen i dostupan 
svim zainteresiranim stranama, a podnositeljima prijave će se pružiti povratna informacija 
o odluci. 

- Nepristranost i jednakost postupka. Za sve podnositelje prijava vrijedi jednak postupak, a 
prijave se procjenjuju na temelju njihove vrijednosti i ustanovljenih kriterija neovisnom 
stručnom procjenom. 

- Djelotvornost i brzina. Postupak dodjele financijskih sredstava provest će se u propisanom 
roku, odražavajući pritom visoku kvalitetu vrednovanja i poštujući pravne okvire.  

mailto:andrea@uniri.hr


                                                            

 

Vrednovanje će se provoditi temeljem sljedećih kriterija: 

- Sudjelovanje inozemnih predavača 
- Mogućnost sudjelovanja inozemnih studenata/polaznika 
- Interaktivni karakter edukativnih programa i aktivna participacija studenata/polaznika 
- Definirani ishodi učenja edukativnog programa 
- Kriteriji selekcije studenata/polaznika 
- Doprinos vidljivosti Sveučilišta u Rijeci kroz promociju i izvođenje edukativnog programa  

 
Evaluaciju pristiglih prijava provodit će Povjerenstvo za evaluaciju prijava na natječaj za dodjelu 
financijske potpore za međunarodne edukativne programe imenovano od strane rektorice. 
Povjerenstvo će donijeti zajedničku ocjenu za svaki pojedinačni projekt te konačnu odluku o 
financiranju prijavljenih edukativnih programa. 
 
Predlagatelj kojem je odobreno financiranje projekta potpisuje ugovor sa Sveučilištem u Rijeci o 
dodjeli financijskih sredstava. Ugovorom između Sveučilišta u Rijeci i predlagatelja projekta detaljno 
će se propisati međusobna prava i obveze: dinamika i način isplate financijskih sredstava, rok 
izvršenja, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa i utrošku sredstava, obveza 
vraćanja neutrošenih sredstava i ostalo. 
 
Odluku o dodjeli sredstava po pojedinom zahtjevu donosi rektorica u roku od 15 dana od okončanja 
natječaja. Iznos sredstava koji se dodjeljuje po jednoj prijavi ovisi o traženim sredstvima, priloženim 
dokumentima i ukupnom broju prijava.  
 
U cilju osiguranja transparentnosti postupka, rezultati će biti objavljeni na mrežnim stranicama 
Sveučilišta u Rijeci, a prijavitelji će biti obaviješteni elektroničkom poštom.  
 
 


