MZO
Ministarstvo znanosti
i obrazovanja

DAAD
Njemačka služba za
akademsku razmjenu
NATJEČAJ
za razmjenu sudionika u projektima između
Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke
2022. – 2024.

Rok za prijavu: 30. lipnja 2021. – Početak projektne suradnje: 1. siječnja 2022.
Program
Program za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike
Njemačke bilateralni je program za poticanje istraživanja sklopljen 2005. godine između Njemačke
službe za akademsku razmjenu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) Republike
Hrvatske.
Tko financira program?
Sredstva za provođenje programa u Hrvatskoj osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), a
u Njemačkoj Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) iz proračuna Saveznog ministarstva
za obrazovanje i istraživanje (BMBF).
Koji su ciljevi programa?
Cilj programa je intenziviranje suradnje između hrvatskih i njemačkih grupa istraživača koji rade
zajedno na određenome znanstvenoistraživačkom projektu. Potiče se mobilnost, a pritom je posebno
težište na usavršavanju i specijalizaciji mladih znanstvenika.
U prijavi treba navesti konkretne ciljeve te broj i status sudionika za koje se traži potpora.
Istraživačke suradnje koje se planiraju kao pripremne mjere za opsežnije pothvate, kao što je priprema
za prijavu na natječaj neke europske ili njemačke agencije za potporu istraživanja, izrazito su poželjne.
Koje se ciljne skupine podupiru?
Podupiru se znanstvenici, nastavnici na visokim učilištima i mladi znanstvenici (diplomski i
poslijediplomski/doktorski studenti, asistenti, poslijedoktorandi).
Tko se može prijaviti na natječaj?
Na natječaj se mogu javiti kao voditelji projekta s hrvatske strane nastavnici na visokim učilištima
izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno
zvanje (najmanje znanstvenog suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i
znanstvenoistraživačkim institutima.
Program je otvoren za sva znanstvena područja.
Koji su preduvjeti za prijavu?
Preduvjet za prijavu je dogovoren konkretan zajednički projekt visoke kvalitete na kojemu partneri iz
dviju zemalja namjeravaju raditi zajednički i komplementarno. Prijava s hrvatske strane može se uzeti
u obzir samo ako postoji paralelna prijava njemačkoga partnera. Pritom treba jasno prikazati koje
konkretne zadaće preuzima hrvatska, a koje njemačka strana. Osnovno financiranje projekta treba biti
osigurano na obje strane.
Prihvatljivi prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz suglasnost
voditelja, najmanje do srpnja 2023.) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje
znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih investicijskih i strukturnih fondova ili programa
Europske unije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove.
Koliko traje financiranje projekta?
Ukupno trajanje financiranja projekta ograničeno je na dvije godine (24 mjeseca), što isključuje
mogućnost produljenja financiranja projekta izvan tog roka. Provedba projekta moguća je do kraja
2024. godine bez dodatnog financiranja.
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Koje se aktivnosti financiraju?
MZO preuzima potporu mobilnosti članova hrvatske istraživačke grupe do njemačkih partnerskih
ustanova te troškove boravka članova njemačke istraživačke grupe u Hrvatskoj. DAAD preuzima
potporu mobilnosti članova njemačke istraživačke grupe do hrvatskih partnerskih ustanova te troškove
boravka članova hrvatske istraživačke grupe u Njemačkoj.
Mogu se financirati kratki boravci znanstvenika i mladih znanstvenika (diplomskih i
poslijediplomskih/doktorskih studenata, asistenata, poslijedoktoranada). Najdulje razdoblje potpore za
znanstvenike s doktoratom iznosi mjesec dana prilikom boravka, a za diplomske i
poslijediplomske/doktorske studente i asistente 50 dana tijekom boravka.
Uvjet za provedbu projekta je da podnositelj zahtjeva osigura dodatno pokriće troškova za osnovnu
opremu radnih mjesta (nabava aparata, potrošni materijal, dokumentacija, troškovi umnožavanja i
tiska te troškovi osoblja).
Što se ne financira?
Potpora ne uključuje:
- postojeće projekte znanstvene i tehnološke hrvatsko-njemačke suradnje s istom temom koje
već financira neka druga strana, a koji također uključuju razmjenu znanstvenika te se u sklopu
njih dodjeljuje potpora istim znanstvenicima,
- edukacije,
- bilateralne suradnje koje su zapravo samo dio multilateralnih suradnji financiranih s neke
druge strane,
- jezične tečajeve,
- pojedinačne stipendije,
- popratne troškove projekta (potrošni materijal, dokumentacija, troškovi umnožavanja i tiska),
- troškove osnovnog opremanja radnih mjesta i nabavke aparata, kao i troškove osoblja,
- seminare,
- sudjelovanje na kongresima.
Koji su kriteriji odabira?
O potpori projektima odlučuje, nakon prethodnog odabira na obje strane, bilateralno povjerenstvo
sastavljeno od nastavnika na visokim učilištima i znanstvenika iz različitih područja.
Odlučujući kriteriji pri odabiru su:
-

kvaliteta projekta (osobito jasnoća ciljeva projekta i metode),
znanstvena vrijednost (aktualnost teme i stupanj inovativnosti projekta),
provedivost istraživačkoga projekta (predradnje i primjereno planiranje uzajamnih posjeta,
plan rada i raspored aktivnosti),
kompetencija istraživačkih grupa relevantna za projekt,
komplementarnost istraživačkih grupa u zajedničkome projektu (metodički, sadržajno,
tehnički),
primjereno uključivanje mlađih znanstvenika.

Ostali kriteriji su:
-

transfer znanja između hrvatske i njemačke grupe,
znanstvena i/ili po mogućnosti industrijska primjenjivost rezultata projekta,
dodana vrijednost (stručna, institucionalna, interdisciplinarna) u suradnji sa stranim partnerom.

Na što treba obratiti pozornost pri podnošenju zahtjeva?
Na hrvatskoj strani godišnje će se izdvajati za pojedini projekt najviše 3.000 eura. Na njemačkoj strani
godišnje će se izdvajati za pojedini projekt najviše 5.500 eura.
Pri podnošenju zahtjeva s hrvatske strane treba obratiti pozornost na sljedeće:
- zahtjev se podnosi na hrvatskome ili engleskome jeziku,
- listovi trebaju biti jednostrano otisnuti,
- treba priložiti popunjen i potpisan prijavni obrazac (vidi prilog),
- s pomoću popisa potrebnih dokumenata treba provjeriti potpunost (vidi prilog),
- popis potrebnih dokumenata treba priložiti zahtjevu.
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Koliki su iznosi potpore?
Iznosi potpore DAAD-a
Za pokriće troškova putovanja njemačkih sudionika u projektu, odnosno troškova boravka hrvatskih
sudionika u projektu primjenjuju se obvezni i nepromjenjivi paušalni iznosi.
Kategorija I.
Nastavnici na visokim
učilištima, znanstvenici,
poslijedoktorandi
(najviše do 30 dana)
Iznosi potpore za
mobilnost njemačkih
sudionika u projektu
koji dolaze u Hrvatsku
Iznosi potpore za
boravak hrvatskih
sudionika u projektu
koji odlaze u
Njemačku

Kategorija II.
diplomski, poslijediplomski/doktorski
studenti, asistenti
(najviše do 50 dana)

550 €

od 1. do
22. dana
po danu
89 €

450 €

od 23.
dana do 1
mjeseca
2.000 €

od 1. do 20.
dana
po danu
54 €

od 21.
dana do 1
mjeseca
1.200 €

od 31. do
50. dana
po danu
40 €

Paušalni iznosi utvrđeni u trenutku raspisivanja natječaja vrijede tijekom provedbe projekta.
Iznosi potpore Ministarstva znanosti i obrazovanja
Za hrvatske sudionike u projektu koji odlaze u Njemačku, neovisno o kategoriji, paušalni iznos putnih
troškova je 400 eura.
Za boravak njemačkih sudionika u projektu koji dolaze u Hrvatsku u I. i II. kategoriji predviđeni su
jednaki paušalni iznosi po danu/mjesecu kao za troškove boravka hrvatskih sudionika u projektu koji
odlaze u Njemačku prema gornjoj tablici, preračunati u kune prema aktualnome srednjem tečaju. Za
sve navedene iznose riječ je o gornjoj granici, a stvarni troškovi mogu biti manji. Zbog porasta cijena
najma stanova moguće je učiniti iznimku za dnevne iznose u II. kategoriji ako ima dovoljno sredstava
na projektu koja se mogu preraspodijeliti za pokriće većeg troška smještaja od predviđenoga.
Kako se odobravaju sredstva?
Hrvatskim voditeljima odobrenih projekata Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavit će odluku o
odobrenim projektnim sredstvima te o pravima i obvezama voditelja odgovornih za korištenje
sredstava. Sredstva za prvu godinu provođenja projekta isplaćuju se na račun ustanove.
Računovodstvo ustanove isplaćuje sredstva namjenski hrvatskome voditelju projekta tijekom
istraživačke godine. Hrvatski voditelj projekta raspolaže dodijeljenim sredstvima s hrvatske strane, no
dužan je računovodstvu ustanove podnijeti račune o svim izdacima (putne karte hrvatskih sudionika,
smještaj njemačkih sudionika). Ako od predviđene svote namijenjene za boravak njemačkih sudionika
preostane sredstava nakon podmirenja troškova smještaja, ona se mogu utrošiti za troškove prehrane
njemačkih sudionika, no najviše do visine zakonom propisane dnevnice za hrvatske državljane u RH,
koja trenutačno iznosi 200,00 kn. Dodijeljena sredstva trebaju se koristiti namjenski, njihova
prenamjena nije moguća.
Hrvatska ustanova za potrebe administriranja dodijeljenih sredstava mora, u skladu s propisom na
snazi u RH, procijeniti potrebu ishođenja OIB-a za strane sudionike u projektu u Poreznoj upravi.
Informacije o proceduri dodjeljivanja OIB-a za strance i potrebnim dokumentima mogu se dobiti na
mrežnim stranicama Porezne uprave:
http://www.porezna-uprava.hr/HR_OIB/Stranice/DodjeljivanjeOIBa.aspx.
Voditelj projekta dužan je do 31. listopada 2022. godine Ministarstvu znanosti i obrazovanja podnijeti
financijsko izvješće o prvoj godini provedbe projekta, kao preduvjet za isplatu sredstava namijenjenih
provedbi druge godine projekta, a do 31. listopada 2023. godine završno financijsko i stručno izvješće
o provedbi i rezultatima projekta. Provedba projekta moguća je do kraja 2024. godine bez dodatnog
financiranja.
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Je li moguća ponovljena prijava ili nastavak projekta?
U sklopu programa moguće je ponovno prijaviti projekt, ali nije moguća prijava nastavka postojećega
projekta.
Je li moguće prijaviti više projekata u sklopu istoga natječaja?
Nije moguće prijaviti dva ili više projekata u sklopu istoga natječaja. Također se ista osoba ne može
prijaviti kao voditelj jednoga projekta i kao suradnik na drugome projektu u sklopu istoga natječaja.
Na kojemu jeziku se podnosi prijava?
Hrvatska strana raspisuje natječaj i objavljuje obrasce na hrvatskome jeziku. Moguće je podnijeti
prijavu na hrvatskome ili engleskome jeziku.
Do kada je moguće prijaviti projekt?
Rok za prijavu projekta je 30. lipnja 2021. godine. Ako se šalje poštom, vrijedi datum poštanskoga
pečata preporučene pošiljke zadnjeg dana natječaja, a ako se predaje osobno u urudžbenome uredu
Ministarstva, vrijedi datum zaprimanja.
Kada počinje provođenje i financiranje projekta?
Početak provođenja odabranih projekata je 1. siječnja 2022. godine, a početak financiranja vezan je
uz mogućnost korištenja sredstava iz Državnoga proračuna za 2022. godinu.
Gdje se podnosi zahtjev?
Molimo da potpune zahtjeve, neuvezane, bez spajalica, spojnica i plastičnih folija, u jednom primjerku,
pošaljete na sljedeću adresu u Hrvatskoj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje
n/r gđe Marije Crnić
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 4594 353
E-mail: marija.crnic@mzo.hr
Internet: mzo.gov.hr

Informacije o provođenju programa s njemačke strane mogu se dobiti na sljedećoj adresi:
Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat P33
z. Hd. Herrn Tobias Hill
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Tel.: +49 228 882 490
E-mail: hill@daad.de
Internet:
https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogrammefinden/?s=1&projektid=57551245
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