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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Ulica gradaVukovara 78, I 0000 Zagreb

Objavljuje

oGRANIČENI JAVNI PoZIv
Visokim učilištimaza dodjelu beSpovratnih sredstava
za stipendiranje studenata visokih učilištaiz područja biotehničkih znanosti na
području Slavonije, Baranje i Srijema

I.

Predmet ograničenog javnog poziva (dalje u tekstu: Javni poziv) je dodjela bespovratnih
sredstava visokim učilištima iz područja biotehničkih znanosti na području jedinica područne

(regionalne) samouprave, potpisnica Razvojnog sporazuma za podru{1e Slavonije, Baranje i
Srijema (dalje u tekstu: Razvojni sporazum) kao

i

Dodatka broj

sporazumu, za stipendiranje studenata viših godina

1i

Dodatka broj 2 Razvojnom

koji studiraju na tim učilištimaza

akademsku 2022.12023. godinu.

II. Prijavu

na Javni poziv mogu podnijeti visoka učilištaiz područja biotehničkih znanosti

s kojima je Ministarstvo poljoprivrede (dalje u tekstu: Ministarstvo) sklopilo Sporazum o

suradnji

-

stipendiranje studenata visokih učilištaiz područja biotehničkih znanosti na

području Slavonije, Baranje

i

Srijema (dalje u tekstu: Sporazum o suradnji), dana 02'

kolovoza 2019. godine, Aneks Sporazumu o suradnji, dana 26. studenoga 2020. godine i
Aneks 2. Sporazumu o suradnji, dana 22. studenoga2022. godine: Sveučilište Josipa Jurja
Strossmayera u osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti osijek, Sveučilište Josipa Jurja
Strossmayera u osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet osijek, Sveučilišteu Slavonskom

Brodu i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u osijeku, Fakultet zaturizam i ruralni razvoj
u PoŽegi.
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ilI.

Visoka učilištaiz točke II. ovoga Javnog poziva, objavljuju javni poziv studentima za
prijavu za dodjelu stipendije, sukladno uvjetima navedenima u Uputamazaprijavitelje koje
su sastavni dio ovoga Javnog poziva.

t\/.

Visoka učilištaiz točke II. ovoga Javnog poziva osiguravaju pristup studentima Uputamaza
prijavitelje koje su sastavni dio ovoga Javnog poziva. Visoka učilištaće izvršiti evaluaciju

prijavitelja

i

odabir studenata te će đostavitiMinistarstvu prijavu Sa potrebnom

dokumentacij om sukladno Uputam a za prijavitelje.

V.

Projekt stipendiranja studenata prihvatljiv zaprijavu na Javni poziv i dodjelu bespovratnih
sredstava mora

biti sukladan ciljevima suradnje i pokazateljima uspješnosti suradnje

navedenim u Prilogu 2. Dodatka broj 1 Razvojnom sporazumu.

VI.

Stipendija iznosi 10.000 kuna po studentu za jednu akademsku godinu. Ukupna planirana
vrijednost Javnog pozivaiznosi 9.000.000 kn.

v11. Projektne aktivnosti se moraju provoditi u Republici Hrvatskoj' na području jedinice
područne (regionalne) samouprave prij avitelj a proj ekta.

vilI.

Ministarstvo prati rea\izacijuprojekta i provodi kontrolu namjenskog trošenja sredstava.

učilištaprijave sa potrebnom dokumentacijom trebaju dostaviti na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, snaznakom: ,nPrijava

Ix. Visoka

na ograničeni javni poziv

-

stipendiranje studenata visokih učilištaiz područja

biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema"

x.

XI.

-

ne otvarati!

Neće se razmattatiprijave u sljedećim slučajevima:

-

ukoliko je prijava poslana izvanroka navedenog u Uputama za prijavitelje,

-

ukoliko prijava ne sadrŽi dokumentaciju sukladno Uputamazaptijavitelje.

Administrativna provjera i dodjela sredstava:

-

Ministrica poljoprivrede imenuje Povjerenstvo za administrativnu provjeru

i

dodjelu

bespovratnih sredstava (dalje u tekstu: Povjerenstvo) koje se sastoji od 5 članova,

-

Prilikom administrativne provjere prijave Povjerenstvo utvrđujeprihvatljivost temeljem
dokumentacije koju su dostavila visoka učilišta,prema Uputama za prijavitelje,

-

Povjerenstvo će utvrditi iznos bespovratnih sredstava koji će se dodijeliti pojedinom

visokom učilištu,uzimajući u obzir đazatraženi iznosi zajedno ne premašuju ukupni
planirani iznos u državnom proračunu,

XU.

Odluku

o dodjeli

bespovratnih sredstava na Prijedlog Povjerenstva donosi ministrica

polj oprivrede. U govaranj e i plaĆanj e sredstava:

Ministarstvo će s visokim učilištimasukladno odluci o dodjeli bespovratnih sredstava
sklopiti Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava.

x[I.

Javni poziv zaprijave studenata visokim učilištima otvoren je do 02. prosinca 2022. godine.
Javni poziv zaprijave visokih učilištaMinistarstvu otvoren je do 09. prosinca 2022. godine.

Upute za prijavitelje sastavni su dio ovog Javnog poziva i objavljene su na mrežnim
stranicama Ministarstva poljoprivrede: https://polioprivreda.sov.hr
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Zagreb, 22. studeno g 2022.

