Natječaj Studentskog zbora Tehničkog veleučilišta u Zagrebu
za studentske projekte u 2017. godini
Na temelju članka 5. Pravilnika o financiranju studentskog zbora i studentskih programa (u
daljnjem tekstu Pravilnik), Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu
SZTVZ) raspisuje natječaj za studentske programe u 2017. godini (u daljnjem tekstu Natječaj).
Natječajem će biti financirane sljedeće kategorije:
1. Međunarodna suradnja,
2. Studentski mediji i informativni materijali,
3. Znanstveno stručni i tehnološki projekti,
4. Sport,
5. Društvene aktivnosti,
6. Programi za studente s posebnim potrebama,
7. Društveno korisni projekti,
8. Odlazak na stručne i sportske događaje u okviru nastave (terenska nastava i sl.),
9. Nabava nastavne opreme i pomagala,
10. Programi u domeni kulture.
Natječajem se neće financirati:
1. Programi koji nisu rezultat studentskih aktivnosti i nisu bazirani na dobrovoljnom radu
organizatora,
2. Studentske brucošijade,
3. Materijalni troškovi udruga.
Studentski zbor nije obvezan u stopostotnom (100%) iznosu financirati prijavljeni program.
Odobrena financijska sredstva odnose se na točno određenu stavku navedenu u financijskom
planu te se ne mogu utrošiti na druge stavke.
Uvjeti prijave:
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju svi studenti TVZ-a, studentske udruge koje djeluju na
TVZ-u ili grupe studenata s TVZ-a.
Način prijave:
Studentske programe potrebno je u zatvorenoj kuverti predati u urudžbenom uredu visokog
učilišta.
Uz kuvertu mora biti molba za zaprimanje Programa na koji će se staviti urudžbeni broj.
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Obrasci za prijavu:
Svi: Obrazac F-2
Studentske udruge: Obrazac SU-1
Grupe studenata: Obrazac GS-1
Student pojedinac: Obrazac SP-1
Popratna dokumentacija treba sadržavati sljedeće:
1. Studentske udruge i studentske organizacije:
•

Opis studentske organizacije

•

Preporučeno je priložiti sljedeće: Podaci o aktivnosti studentske organizacije

•

Preporučeno je priložiti sljedeće: Primjeri pojavljivanja u medijima

•

CV stručnih suradnika

2. Grupe studenata:
•

Opis grupe studenata i njihovog područja rada

•

CV svih članova grupe studenata

•

Preporučeno je priložiti sljedeće: Podaci o aktivnosti grupe studenata

•

Preporučeno je priložiti sljedeće: Primjeri pojavljivanja u medijima

•

CV stručnih suradnika

3. Student pojedinac:
•

CV studenta pojedinca

•

Preporučeno je priložiti sljedeće: Podaci o prijašnjoj aktivnosti

•

Preporučeno je priložiti sljedeće: Primjeri pojavljivanja u medijima

•

CV stručnih suradnika

Fakultativnu dokumentaciju ovog dijela čine mišljenja, preporuke, pohvalnice, priznanja, diplome
izdane od strane visokih učilišta i državnih institucija, nevladinih udruga, međunarodnih
organizacija, eminentnih akademskih, gospodarstvenih i drugih stručnjaka i tome slično.
Programi bez zahtijevanih podataka i potpune dokumentacije neće se uzimati u obzir.
Rokovi za predaju programa:
Natječaj je otvoren od 10. studenoga 2017. do 24. studenoga 2017. godine.
Naknadnih rokova za predaju dokumentacije neće biti.
Dokumentacija se predaje osobno u urudžbenom uredu TVZ-a (Vrbik 8) ili preporučenom
poštom na:
Studentski zbor TVZ-a
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Vrbik 8, 10 000 Zagreb
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Objava rezultata natječaja:
Privremeni kao i konačni rezultati Natječaja te ostale relevantne informacije biti će objavljeni na
szbor.tvz.hr internet stranici Studentskog zbora Tehničkog veleučilišta u Zagrebu sukladno
Pravilniku.
Pravo na žalbu:
Prijavitelj programa može izjaviti žalbu na preliminarne rezultate Natječaja sukladno Pravilniku.
Napomene:
1. Programi koji ostvare pravo na potporu obvezuju se istaknuti logo Studentskog zbora
tijekom provedbe programa na za to predviđenim mjestima. Studentski zbor zadržava
pravo sudjelovati u medijskoj prezentaciji programa.
2. Voditelj projekta mora biti student Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.
3. Predočiti minimalno dvije ponude za sve troškove za koje ih je moguće dobiti. Ako
ponude koje je pribavio Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu budu
povoljnije, Studentski zbor će uputiti izvoditelja na nju.
4. Za sve situacije koje odstupaju od natječaja, odnosno Pravilnika o financiranju
studentskog zbora i studentskog programa (npr. nepostojanje dvije ponude, potrebno je
u posebnom pdf dokumentu navesti objašnjenje).
5. Svi prilozi koji se dodaju u aplikaciju moraju biti potpisani od voditelja programa.
6. Voditelji programa financiranih putem Natječaja u 2017. g., a koji nisu predali uredno
završno izvješće do zaključno 31. prosinca 2017. g. neće moći aplicirati na natječaju za
sljedeću godinu.
7. Prijavitelji čiji programi ostvare pravo na potporu obvezni su u roku od trideset (brojkom
30) dana po objavi rezultata Natječaja potpisati Ugovor o korištenju dodijeljenih
sredstava (u daljnjem tekstu Ugovor), kojim će se propisati prava i obveze između
prijavitelja programa i Studentskog zbora Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.
8. Pravilnike, obrasce i svu ostalu dokumentaciju potrebnu za Natječaj moguće je pronaći
na internet stranici Studentskog zbora Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.
9. Ugovor se potpisuje u prostorijama Studentskog zbora Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.
Konavoska 2, 10 000 Zagreb.
U Zagrebu, 10. studenoga 2017. godine.
Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu
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