
Pravilnik o radu  
Fonda za potporu međunarodne aktivnosti mladih istraživača u  

području daljinskih istraživanja 

 

Članak 1 

Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (dalje: Vijeće) 
osnovalo je u skladu s člankom 5. Poslovnika o radu Vijeća Fond za potporu međunarodne aktivnosti 
mladih istraživača u području daljinskih istraživanja (dalje: Fond) radi poticanja znanstvene 
aktivnosti mladih istraživača koji u svojem radu koriste metode daljinskih istraživanja.  

Članak 2 

Fondom upravlja Izvršni odbor Vijeća, na čelu s predsjednikom Vijeća kao odgovornom osobom. 

Predsjednik Fonda podnosi izvješće o radu Fonda u okviru redovnog izvještaja o radu Vijeća koji se 
podnosi Akademiji. 

Članak 3 

Mladim istraživačima smatraju se doktorandi te istraživači koji su doktorat znanosti stekli najviše pet 
godina prije podnošenja zahtjeva za potporu, ne stariji od 35 godina. 

Članak 4 

Potpora se dodjeljuje za sudjelovanje na konferencijama, kongresima, radionicama, međunarodnim 
školama i sl. iz područja daljinskih istraživanja, uz uvjet aktivnog sudjelovanja s prezentacijom 
vlastitog istraživanja (ako je to omogućeno pravilima skupa). Usmene prezentacije imaju prednost 
pred posterima. 

Prednost u dodjeli potpore imaju djelatnici članica Vijeća. 

Članak 5 

Iznos jedne potpore u pravilu ne može biti veći od četverostrukog iznosa godišnje članarine u Vijeću, 
te se namiruje iz sredstava Vijeća. Iznimno, odlukom Izvršnog odbora taj se iznos može povećati u 
posebno opravdanom slučaju te ako to financije dozvoljavaju. 

Vijeće će o broju potpora (u pravilu dvije godišnje) i njihovom iznosu odlučiti u skladu s raspoloživim 
sredstvima. 

Članak 6 

Natječaj za Potpore stalno je otvoren. O broju dodijeljenih potpora za tekuću godinu i njihovom iznosu 
Izvršni odbor donosi odluku nakon uvida u prikupljene prijave, u pravilu pred kraj godine. 

Članak 7 

Članovi Izvršnog odbora na svojoj sjednici analiziraju pristigle prijave, te odbacuju one uz koje nisu 
priloženi svi traženi podaci, kao i one za koje se procijeni da ne zadovoljavaju ostale formalne i 
stručne uvjete.  



Članak 8 

Svaki član Izvršnog odbora određuje na temelju pristiglih materijala svoju rang-listu prijava 
procjenjujući korist predložene aktivnosti za znanstveni razvoj podnositelja prijave, kao i korist za 
razvitak daljinskih istraživanja u Hrvatskoj. 

Konačna rang-lista prijava određuje sa na temelju individualnih rang-lista svih prisutnih članova 
Izvršnog odbora tako da prvo mjesto zauzima prijava s najmanjim zbirnim rangom, drugo mjesto 
zauzima prijava s drugim najmanjim zbirnim rangom, itd. Potporu će dobiti najbolje plasirane molbe 
na konačnoj rang-listi. 

Na odluku Izvršnog odbora nisu dozvoljeni prigovori. 

Članak 9 

Potpora se dodjeljuje retroaktivno u obliku refundacije dijela troškova (putni trošak, dnevnice, 
kotizacija, trošak boravka). Potpora se može zatražiti najkasnije tri mjeseca nakon završetka skupa ili 
aktivnosti. 

Članak 10 

Prijave za potpore podnose se na adresu: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće 
za daljinska istraživanja, Zrinski trg 11, 10000 Zagreb. Prilikom prijave valja priložiti: 

• Osnovne osobne podatke 
• Podatke o znanstvenoj aktivnosti kandidata (npr. popis radova, dosadašnjih sudjelovanja na 

konferencijama, i sl.) 
• Opis skupa ili aktivnosti za koju se traži potpora 
• Naziv skupa, datum i mjesto održavanja 
• Naslov i sažetak prezentacije kandidata i dokaz o održanoj prezentaciji (npr. knjiga sažetaka) 
• Dokaz o boravku (npr. kopija ovjerenog putnog naloga, računa hotela, i sl.) 
• Preporuku seniornog istraživača 
• Traženi iznos potpore 

• Broj žiro-računa matične ustanove na koji će potpora biti isplaćena 

Članak 11 

Prijavom na natječaj za Potporu, kandidat se obvezuje da će unutar godine dana od primitka potpore 
na poziv Vijeća održati kratko predavanje (15-30 minuta) o svojem istraživanju. 

Članak 12. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan nakon donošenja. 

 

Predsjednik Vijeća 

prof. dr. sc. Marijan Herak 

 

Prihvaćen na Skupštini 16.1.2014. 


