ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ НАУКЕ У 2017. ГОДИНИ
Ред.
број

НАЗИВ ПРОГРАМА
(са критеријима и обавезном документацијом)

Документи за
преузимање

1. „Подршка организацији домаћих и међународних научних скупова
(конгреси, савјетовања, симпозији, трибине и др.)“
Критерији за додјелу средстава:
- научни и друштвени значај скупа;
- научна релевантност организатора и референтност учесника скупа;
- очекивани допринос развоју и ширењу научне мисли и резултата
истраживања;
- могућност успостављања трајних веза и сарадње са домаћим и страним
научним установама и научним радницима;
- повезивање са научном дијаспором БиХ;
- традиција манифестације и важност тематике скупа;
- детаљно образложен финансијски план са доказима о висини трошкова
(предрачуни и сл.).
1.

2.

Корисници средстава: научна друштва, те јавне научне установе које нису
обухваћене уговорима закљученим са Федералним министарством образовања
и науке о финансирању програма и пројеката у области науке у 2017. години.
Федерално министарство образовања и науке додјељује, у складу са
финансијским могућностима, подршку организацији научних манифестација
искључиво у дијелу који се односи на материјалне трошкове припреме и
одржавања научне манифестације (трошкови штампања позива и програма,
трошкови умножавања реферата, кореферата, саопћења и других прилога,
трошкови осигурања простора за рад научног скупа, трошкови пратећих
услуга – симултано превођење и сл., трошкови објављивања радова са
научног скупа у зборнику радова/зборнику апстраката или одговарајућем
часопису).
Научна друштва могу кандидирати највише 1, а јавне научне установе, које су
корисници овог програма, највише 2 пројекта у оквиру овога програма.
Пројекти који буду одобрени од стране Федералног министарства образовања
и науке подржат ће се у максималном појединачном износу до 8.000,00 КМ.
2. „Подршка издавању референтних научних часописа, зборника радова,
библиографија и сл.; Подршка постизању референтности домаћих
научних часописа, уз откуп дијела тиража“
Критерији за додјелу средстава:
- редовност излажења;
- рецензирање радова и попис рецензената;
- постојање домаће и међународне сарадње;
- састав уредништва часописа и омјер прихваћених и одбијених чланака;
- доказ да се часопис налази на списку неке од референтних међународних
база научних часописа, или да је у процедури уписа на листу референтних
часописа, односно да је од изузетног значаја за одређену научну област у
БиХ;
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-

релевантност и референтност научне манифестације са које се издаје
зборник радова;
релевантност и референтност библиографије за одређену научну област
или опће научне токове у БиХ и свијету;
детаљно образложен финансијски план са доказима о висини трошкова
штампања (предрачуни и сл.).

Корисници средстава: научна друштва, те јавне научне установе које нису
обухваћене уговорима закљученим са Федералним министарством образовања
и науке о финансирању програма и пројеката у области науке у 2017. години.
Федерално министарство образовања и науке додјељује, у складу са
финансијским могућностима, подршку издавању научних часописа, односно
зборника или библиографија искључиво у дијелу који се односи на
материјалне трошкове реализације издавачког пројекта (трошкови техничке
припреме и штампања часописа, односно зборника или библиографије), без
ауторских, уредничких и сличних хонорара и накнада.
Научна друштва могу кандидирати највише 1, а јавне научне установе, које су
корисници овог програма, највише 2 пројекта у оквиру овога програма.
Пројекти који буду одобрени од стране Федералног министарства образовања
и науке подржат ће се у максималном појединачном износу до 4.000,00 КМ.
3. „Подршка научним друштвима, те јавним научним установама у
издавању новије научне литературе, уз откуп дијела тиража“
Критерији за додјелу средстава:
- детаљно образложен пројекат;
- издавачки пројекат у 2016. или 2017. години;
- најмање двије рецензије доктора наука из одговарајуће научне области;
- детаљно образложен финансијски план са доказима о висини трошкова
штампања (предрачуни и сл.)
3.

4.

Корисници средстава: научна друштва, те јавне научне установе које нису
обухваћене уговорима закљученим са Федералним министарством образовања
и науке о финансирању програма и пројеката у области науке у 2017. години.
Федерално министарство образовања и науке додјељује, у складу са
финансијским могућностима, подршку научним друштвима и јавним научним
установама у издавању новије научне литературе искључиво у дијелу који се
односи на материјалне трошкове реализације издавачког пројекта (трошкови
техничке припреме и штампања књиге), без ауторских, уредничких и сличних
хонорара и накнада.
Научна друштва могу кандидирати највише 1, а јавне научне установе, које су
корисници овог програма, највише 2 пројекта у оквиру овога програма.
Пројекти који буду одобрени од стране Федералног министарства образовања
и науке подржат ће се у максималном појединачном износу до 4.000,00 КМ.
4. „Откуп новије научне литературе од комерцијалних издавача са
подручја Федерације БиХ“
Критерији за додјелу средстава:
- детаљно образложен пројекат;
- најмање двије рецензије доктора наука из одговарајуће научне области;
- издавачки пројекат у 2016. или 2017. години;
Напомена: Средства у оквиру овог програма додјељиваће се у максималном
укупном износу до 3.000,00 КМ по издавачу. Издавач може кандидирати
максимално 5 различитих наслова за откуп.
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Напомена:

Саставни дио овог Јавног позива чине апликацијски обрасци за сваки од програма, у
којима су наведени обавезни прилози, као и изјаве кандидата. Непотпуне,
неблаговремене и неодговарајуће пријаве неће се узимати у разматрање.

Крајњи рок за подношење захтјева: 8.5.2017. године

ОБАВЈЕШТЕНЈЕ
за јавне високошколске и научне/знанствене установе
у Федерацији Босне и Херцеговине
Јавни позив за финансирање/суфинансирање програма и пројеката у области
науке/знаности у 2017. години се не односи на јавне високошколске
(Универзитет у Сарајеву, Универзитет у Тузли, Универзитет у Зеници,
Универзитет у Бихаћу, Универзитет „Џемал Биједић“ у Мостару, Свеучилиште
у Мостару, Фрањевачка теологија Сарајево) и јавне научне установе (АНУ БиХ,
НУБ БиХ, Земаљски музеј БиХ Сарајево, Клинички центар Универзитета у
Сарајеву) у Федерацији БиХ, нити на њихове запосленике.
Подршка горе наведеним јавним високошколским и научним/знанственим
установама у Федерацији БиХ за реализацију програма и пројеката у области
науке/знаности у 2017. години додјељиваће се у складу са Одлуком о усвајању
Програма утрошка средстава с критеријима расподјеле средстава текућих
трансфера утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину
Федералног министарства образовања и науке („Службене новине Федерације
БиХ“, број 23., од 29.03.2017. године), односно на основу уговора које ће
Федерално министарство образовања и науке у наредном периоду склопити са
овим корисницима средстава.

