На основу члана 4. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе о
научној и технолошкој сарадњи, од 01. децембра 2008. године („Службени гласник БиХ“,Међународни уговори; број 6/09) Министарство цивилних послова БиХ, објављује

Конкурс
за суфинансирање боравака и путовања у оквиру сарадње истраживача који раде на
реализацији заједничких научноистраживачких пројеката у оквиру научне и
технолошке сарадње између Босне и Херцеговине и Црне Горе за 2016. и 2017. годину
Предмет конкурса
Предмет конкурса је суфинансирање (до 14 дана) међусобних посјета (трошкови путовања
и боравка) истраживача из БиХ и истраживача из Црне Горе који ће изводити заједничке
истраживачке пројекте у 2016. и 2017. години.
Критеријуми за одабир пројеката
Критеријуми за одабир пројеката за суфинансирање су:
а) значај резултата истраживања за економски и друштвени развој Босне и Херцеговине,
б) научна вриједност и/или примјењивост истраживања,
ц) потенцијална могућност за укључивање у истраживачке пројекте ЕУ,
д) употребљивост резултата истраживања у пракси, односно у економији земље,
е) референце истраживачке групе,
ф) укључивање младих истраживача,
г) изводљивост пројекта.
Све пројектне апликације које подносе апликанти из Босне и Херцеговине морају
испуњавати опште и посебне услове одредби правилника/критеријума о суфинансирању
научно-истраживачких пројеката које примјењују Федерално министарство образовања и
знаности (за апликанте с подручја Федерације Босне и Херцеговине) и Министарство
науке и технологије Републике Српске (за апликанте с подручја Републике Српске), а на
бази којих ће бити вршено и вредновање поднесених пројеката.
Вријеме извођења заједничких пројеката
Вријеме извођења заједничких пројеката је двије године.
Предвиђени термин почетка рада на пројектима је. 1. јануар 2016. године године.

Пријава на конкурс
Пријава на конкурс се подноси Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине,
путем ентитеских министарстава надлежних за науку (Федерално министарство
образовања и науке, Министарство науке и технологије Републике Српске).
Пријава за конкурс треба да садржи сљедеће елементе:
а) назив пројекта,
б) податке о институцији која предлаже пројекат,
ц) податке о главним истраживачима на пројекту из Босне и Херцеговине и из Црне Горе
са њиховим најзначајнијим публикацијама које се односе на садржај пројекта, а објављене
су у посљедњих 5 година,
д) детаљан опис пројекта са очекиваним резултатима,
е) план размјене посјета босанскохерцеговачких и црногорских истраживача за сваку
годину пројекта.
Пријаве пројеката на конкурс подносе се на обрасцима који се могу преузети са wеб
странице Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине www.mcp.gov.ba (линк
конкурси), односно ентитетских министарстава науке www.fmon.gov.ba и www.vladars.net
Истраживачи из Босне и Херцеговине за учешће у заједничким пројектима треба да
обезбједе и писану сагласност црногорског партнера на апликационом обрасцу.
Главни истраживач у име босанскохерцеговачке стране мора бити држављанин Босне и
Херцеговине са пребивалиштем у Босни и Херцеговини и запослењем у некој од
институција која се бави научноистраживачким радом.
Пријава на конкурс мора стићи до 15. јуна 2015. године године до 16 часова у просторије
Федералног министарства образовања и науке, др. Анте Старчевића бб, 88 0000 Мостар (за
апликанте са подручја Федерације Босне и Херцеговине) или Министарства науке и
технологије Републике Српске, Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука (за апликанте
са подручја Републике Српске) с назнаком „Пријава за суфинансирање заједничких
научноистраживачких пројеката у оквиру научне и технолошке сарадње између Босне и
Херцеговине и Црне Горе за 2016. и 2017. годину“.
Партнери из Црне Горе пријаву предају у Црној Гори у Министарство науке, Римски трг
б.б., 81 000 Подгорица, до 15. јуна 2015. године. године.
Заједничка комисија Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине, Федералног
министарства образовања и науке и Министарства науке и технологије Републике Српске
размотрит ће пристигле пријаве и извршити одабир пројеката које ће предложити
Мјешовитој комисије БиХ-ЦГ за суфинансирање.

Мјешовита комисија за научно-технолошку сарадњу између Босне и Херцеговине и Црне
Горе извршиће избор пројеката и обим размјена у оквиру којих ће се суфинансирати
боравци истраживача и њихова сарадња, а на бази достављених пројектних апликација на
овај конкурс, о чему ће апликанти бити обавјештени у задњем кварталу 2015. године.
Ентитетска министарства надлежна за науку ће припремити и на својим службеним
интернетским страницама објавити интерне процедуре и обрасце захтјева за додјелу
средстава по одобреним пројектима и извјештаја о реализацији пројектних
активности.

