
Sveučilište u Rijeci objavljuje 

Javni poziv 
na podnošenje prijava za korištenje sredstava Fonda za poticanje poduzetništva i 

partnersko povezivanje s gospodarstvom 
 
 
PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA 
 
Ciljevi i svrha Fonda za poticanje poduzetništva i partnersko povezivanje s gospodarstvom 
Sveučilišta u Rijeci su: 

 uspostavljanje poslovne suradnje i povezivanje znanstvene zajednice s komercijalnim, 
društvenim i javnim sektorom,  

 stvaranje novih poduzetničkih poduhvata povezivanjem znanstvene zajednice, studenata 
i partnerskih organizacija iz okruženja,  

 poticanje poduzetništva znanstvene zajednice i studenata, 

 poticanje zapošljavanja studenata Sveučilišta u Rijeci. 
 
Sredstava Fonda namijenjena su za provedbu modela financiranja: 

 Program beskamatnih poduzetničkih zajmova za financiranje operativnih troškova 
projekata uz povrat sredstava u roku od 24 mjeseca. 

 
 
UKUPNI IZNOS SREDSTAVA 
 
Ukupni iznos sredstava za odobravanje zajmova  je 600.000 kn. 
 
 
UVJETI DODJELE  
 
Programom je moguće odobriti beskamatni zajam u visini od 50.000 do 200.000 kn. 
Rok otplate je do najviše 24 mjeseci uz mogućnost početne odgode otplate do 6 mjeseci ukoliko 
je odgoda otplate bitna za provedbu, održivost i dugoročni uspjeh projekta. Ukupan rok otplate te 
početnu odgodu otplate odobrava Povjerenstvo temeljem zahtjeva i obrazloženja u Prijavi. 
Programom je moguće financirati do 75% operativnih troškova projekta (obrtnog kapitala i 
opreme izravno vezane uz projekt). 
 
Prihvatljivi prijavitelji su:  

 poduzeće u vlasništvu sastavnica Sveučilišta/članova znanstvene zajednice i studenata s 
ugovorenom suradnjom s organizacijama izvan sustava Sveučilišta (iznimno prijavitelj 
može biti fizička osoba s namjerom osnivanja poduzeća koje u slučaju osnivanja 
zadovoljava zadane kriterije),  

 partner izvan sustava Sveučilišta s ugovorenom suradnjom sa sastavnicama Sveučilišta i 
preuzetom obavezom zapošljavanja studenata 

 sastavnice Sveučilišta s ugovorenom poslovnom suradnjom s privatnim sektorom a radi 
omogućavanja početnog pokretanja poslovne suradnje i preuzetom obavezom 
zapošljavanja studenata. 

Prijavitelji uz prijavu prilažu i proračun projekta. 



U proračunu projekta prihvatljivi su svi troškovi za koje Povjerenstvo ocijeni da su izravno vezani 
uz provedbu projekta (npr. plaća zaposlenih, opreme, putovanja, potrošnog materijala i sirovina i 
sl.). 
Povjerenstvo može diskrecijskom odlukom pojedine troškove ocijeniti neprihvatljivima u iznosu 
i/ili namjeni te ih isključiti iz proračuna projekta. O tome će se izvijestiti Prijavitelj čija je prijava 
ocijenjena pozitivno. U tom slučaju Prijavitelj je dužan uskladiti proračun sukladno uputama 
Povjerenstva. 
 
POSTUPAK DODJELE 
 
Ocjenu i selekciju zahtjeva za dodjelu sredstava provodi povjerenstvo kojeg čini upravitelj Fonda 

kojeg imenuje Senat Sveučilišta u Rijeci te četiri člana Povjerenstva koje imenuje rektorica 

Sveučilišta u Rijeci. 

Uz stalne članove, u radu Povjerenstva mogu sudjelovati vanjski članovi koje poziva upravitelj 

Fonda na prijedlog Povjerenstva ovisno o prirodi i potrebama prijavljenog projekta i čine ih 

stručnjaci iz djelatnosti važnih za procjenu izvedivosti prijava. Vanjski članovi imaju savjetodavnu 

ulogu i nemaju pravo glasa kod odlučivanja. 

Povjerenstvo ocjenjuje prijave temeljem usvojenih kriterija za ocjenjivanje. 

Temeljem zbira ocjena svih članova povjerenstva uspostavlja se rang lista prijava. 

Povjerenstvo temeljem rang liste prijava glasa o svakoj pojedinoj prijavi koja je dobila više od 
praga bodova koji je 100 bodova od mogućih 150. One prijave koje dobiju najmanje četiri 
pozitivna glasa članova povjerenstva dostavljaju se rektorici s prijedlogom za financiranje.  

Konačnu odluku o financiranju prijave donosi rektorica. Temeljem odluke rektorice zaključuje se 
Ugovor o financiranju nakon što prijavitelji dostave dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta te 
ovjerenu zadužnicu na iznos najmanje jednak iznosu financiranja. 

 
 
KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE / KVALITETE PROJEKTA 
 
Kriteriji za ocjenjivanje projekata su:  

 održivost i izvedivost projekta (uključivo tržišni potencijal) - 10 bodova,  

 poduzetnička sposobnost prijavitelja - 10 bodova,  

 potencijal stvaranja novih radnih mjesta - 5 bodova,  

 stupanj inovativnosti u odnosu na postojeća i dostupna rješenja - 5 bodova.  
Ukupni mogući zbroj bodova svih članova povjerenstva je 150 te prijave koje ne skupe u zbiru 
ocjena svih članova povjerenstva najmanje 100 bodova neće biti razmatrane. 
 
Kod ocjenjivanja prijava posebna pažnja će biti posvećena uspostavljenim partnerstvima te 
uključenosti studenata. 
 
Partnerstvo se dokazuje na jedan od načina :  
• ulaganjem – ulaskom u vlasništvo (najmanje 25%),  
• ugovorom o zajedničkom nastupu na tržištu prema trećima (najmanje dodatno vlastito 
ulaganje partnera u projekt kroz preuzimanje troškova u visini od 30 % od traženih sredstava iz 
Fonda),  
• ugovorom o poslovnoj suradnji i narudžbom od najmanje 50% traženih sredstava. 
 
Uključenost studenata se dokazuje:  



 s najmanje 30% udjela troškova plaća novozaposlenih studenata u prihvatljivim troškovima 
projekta, ili 

 preuzimanjem obaveze zapošljavanja studenata/bivših studenata na najmanje 3 FTE 
godina (od tri studenata na godinu dana do jednog studenta na godinu dana).  

Prijave koje ne dokažu i ne zadovolje kriterije uspostavljene suradnje te uključenosti studenata 
će biti isključene iz postupka. 
Dodatni plan zapošljavanja studenata i bivših studenata Sveučilišta smatra se prednošću kod 
procjenjivanja prijava pri čemu se samim zapošljavanjem ne smije ugroziti održivost i 
konkurentnost projekta  
 
 
SADRŽAJ PRIJAVE  
 
Prijava se podnosi putem propisanog obrasca čiji su glavni elementi: 

A. Informacije o prijavitelju i uspostavljenim partnerstvima 
B. Osnovne Informacije o projektu  
C. Opis projekta 
D. Proračun i plan razvoja 
E. Popis dokumenata koje je potrebno dostaviti uz prijavu 
F. Izjava natjecatelja 

Prijavni obrazac je u prilogu javnog poziva i čini njegov sastavni dio. 
 
PODNOŠENJE PRIJAVA 
 
Javni poziv i dokumenti za prijavu su dostupni na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci. 
Prijave se podnose putem e-maila: fonduniri@uniri.hr  
 
ROKOVI JAVNOG POZIVA 
Javni poziv je trajno otvoren do iskorištenja sredstava.  
Prvi rok za predaju prijava je 15.05.2020. 
Drugi rok za predaju prijava je 30.06.2020. 
 
OSTALE INFORMACIJE  
Upiti za dodatne informacije i pitanja mogu se uputiti na fonduniri@uniri.hr .  
Podršku kod pripreme i podnošenja prijava zainteresirani kandidati mogu dobiti u Step Ri 
znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci d.o.o., telefon 051 265 961, e-adresa: 
step-ri@uniri.hr  
 
Pojašnjenje korištenih pojmova: 
Prijavitelj: pravna osoba koja podnosi zahtjev za financiranje poduzetničkog pothvata, a 
sukladno javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za financiranje. 
Korisnik: prijavitelj koji je na temelju prihvaćenog i pozitivno ocijenjenog zahtjeva za 
financiranje, sklopio Ugovor o financiranju sa Sveučilištem u Rijeci. 
Studenti: svi studenti pred-diplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija na Sveučilištu u 
Rijeci,  te diplomanti Sveučilišta u Rijeci koji su diplomirali u razdoblju ne više od 3 godine prije 
datuma prijave. 
Članovi znanstvene zajednice: znanstvenici, nastavnici i suradnici koji su zaposleni ili su 
ugovorno povezani sa Sveučilištem u Rijeci ili njegovim sastavnicama. 
Vanjski partner: postojeći obrti, poduzeća, ustanove, jedinice lokalne i regionalne samouprave 
te znanstvene institucije koje nisu u sastavu Sveučilišta. 
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Partnerstvo: ugovoreni odnos između dvije ili više strana kojim se regulira ulaganje i/ili preuzete 
obveze. Primjeri partnerskih odnosa su: ugovor o zajedničkom nastupu na tržištu prema trećima 
kao i ugovor o poslovnoj suradnji i narudžbi proizvoda i usluga poduzeća u vlasništvu sastavnica 
Sveučilišta/članova znanstvene zajednice. 
 


