ПРОМИС
Програм за изврсне пројекте младих истраживача

ПРОМИС
Циљеви Програма
•

Укључивање изврсних младих истраживача у научноистраживачки рад;

•

Оспособљавање младих доктора наука за руковођење пројектима;

•

Јачање професионалних капацитета младих истраживача у раној фази каријере;

•

Оспособљавање младих истраживача за конкурисање за друге истраживачке и развојне пројекте

на националном и међународном нивоу, посебно у Европској унији;
•

Креирање нових пројектних тимова;

•

Подршка изврсним идејама;

•

Подршка научноистраживачком раду који ће позитивно утицати на друштво и привреду.

ПРОМИС
Услови Програма у овом јавном позиву
•

Пројекти у оквиру овог Програма немају унапред задате
теме.

•

Број учесника: 1-6.

•

Програм подржава основна и примењена истраживања у
свим научним областима.

•

Трајање Пројеката је до две године.

•

Максималан буџет за финансирање једног Пројекта је
200.000 евра.

ПРОМИС
Пројектни тим
•

Млади истраживач – Руководилац (до 100% ангажовања на Пројекту):
•

•

Млади истраживачи – Учесници (до 100% ангажовања на Пројекту):
•

•

имају истраживачко или научно звање или еквивалентно звање у високом образовању, а ако имају
научно/доцентско и више, није прошло више од 10 година од докторирања;

Научници који имају докторат више од 10 година (до 10% ангажовања на Пројекту):
•

•

доктор наука са научним или еквивалентним наставним звањем, при чему након доктората није имао поступак
реизбора у звање и није прошло више од 10 година након доктората;

и то једна особа само ако на Пројекту учествују бар 2 млада истраживача;

Помоћно особље (до 10% ангажовања на Пројекту).

Сви чланови Пројектног тима морају за време трајања Пројекта бити запослени у акредитованој НИО у
Србији. Учесници који нису руководиоци могу такође бити запослени у иновационим центрима које је
основала акредитована НИО.

ПРОМИС
Категорије трошкова
Дозвољене категорије трошкова:
•
•
•
•
•
•
•
•

Трошкови чланова Пројектног тима (до 70% укупног буџета);
Накнада НИО за административне и друге трошкове који су у
вези са Пројектом (до 10% укупног буџета);
Набавка опреме и потрошног материјала неопходних за
реализацију Пројекта (до 30% укупног буџета);
Услуге потребне за истраживање и реализацију Пројекта;
Трошкови публиковања радова у часописима, учествовања
на конференцијама итд;
Краткотрајна путовања која су неопходна за реализацију
Пројекта;
Пријаве патената и заштите интелектуалне својине;
Трошкови дисеминације резултата Пројекта.

Недозвољене категорије трошкова укључују,
али нису ограничене на:
•

Плаћање камата или постојећег дуга било ком лицу;

•

Трошкове за ставке које се већ финансирају кроз други
програм/институцију/команију;

•

Трошкове везане за куповину или закуп
непоктретности, возила и опреме која није намењена
научноистраживачким активностима.

ПРОМИС
Конкурсна документација
Пре подношења пријаве потребно је упознати се са документацијом Програма која се налази на страници
Фонда за науку http://fondzanauku.gov.rs/pozivi/

Документација која се прилаже уз предлог Пројекта:
•
•
•
•
•
•
•
•

Опис Пројекта – припремљен у pdf формату према Project_Description.doc - енг.
Буџет Пројекта – припремљен у xlsm, сачуван у xlsx или xls формату према Budget_Template.xlsm - енг.
Гантограм Пројекта – припремљен у xls формату према Sample_Gannt_Chart.xls - енг.
Презентација Пројекта – припремљена у слободном PowerPoint формату, сачувана у pdf формату - енг.
Изјаве – Оверене и спаковане у један pdf документ у формату према Izjave_NIO.doc и Izjava_o_dostupnosti_opreme.doc срп.
Биографије руководиоца и учесника – припремљене као засебни документи за сваког учесника у pdf формату према
Biography_Template.doc - енг.
Библиографије руководиоца и учесника – припремљене као засебни документи за сваког учесника у уједначеном стилу
и у pdf формату – енг.
Додатна документација – спакована у један pdf документ.

ПРОМИС
Конкурсна документација - Project_Description.doc
•
•
•

•

Документ треба да
садржи максимум 15
страница.
Предаје се у pdf формату
на енглеском језику.
Документ не треба да
буде закључан да би
делови документа могли
да се копирају.
Документ је подељен у
три секције од којих
свака одговара једном
евалуационом
критеријуму.

ПРОМИС
Конкурсна документација - Project_Description.doc

ПРОМИС
Конкурсна документација
Budget_Template.xlsm

Подаци о буџету морају бити
усаглашени са описом Пројекта и
Гантограмом.

ПРОМИС
Конкурсна документација

Sample_Gannt_Chart.xls

ПРОМИС
Конкурсна документација
Biography_Template.doc

Документ се предаје у pdf формату на
енглеском језику и треба да садржи до 3
странице за Руководиоца и до 2 странице за
сваког од осталих учесника Пројекта.

ПРОМИС
Конкурсна документација
Izjave_NIO.doc

Изјаве НИО морају бити
оверене, писане на српском
језику и спаковане у један
pdf документ.

Izjava_o_dostupnosti_opreme.doc

ПРОМИС
Услови пријављивања
•

Руководилац може поднети предлог за само један Пројекат у оквиру Јавног
позива.

•

Руководилац једног Пројекта не може бити наведен као учесник у другим
предложеним Пројектима у оквиру Јавног позива.

•

Учесник Пројекта (који није Руководилац) може имати својство учесника на
два предложена Пројекта само уколико не пређе 100% пуног времена радног
ангажовања на пројектима Фонда за науку.

•

Број предлога по НИО није ограничен.

ПРОМИС
Процес пријављивања
https://www.euprava.gov.rs/eusluge - ћирилична верзија
За пријаву на Позив је потребан налог на порталу еУправе и пријава се врши помоћу Е-поште и лозинке.
За пријаву није потребан електронски сертификат.

ПРОМИС
Процес пријављивања
•
•
•
•

Почетак
Попуњавање обрасца
Документација
Крај

ПРОМИС
Процес пријављивања – Почетак
•
•

Пријаву подноси руководилац Пројекта.
Делимично попуњена пријава се не може сачувати; пријава се мора извршити у једној сесији.

ПРОМИС
Процес пријављивања – Попуњавање обрасца
•
•
•
•

Опште информације о предлогу Пројекта
Информације о руководиоцу
Информације о учесницима
Изјава руководиоца Пројекта

Образац се попуњава на српском језику.

ПРОМИС
Процес пријављивања – Прилагање документације
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Опис Пројекта
Буџет
Гантограм
Презентација Пројекта
Изјаве
Библиографија руководиоца
Биографија руководиоца
Библиографије учесника
Биографије учесника
Поједначни документи који се прилажу не могу бити већи од 10 MB.

ПРОМИС
Процес пријављивања - Крај
•
•
•

На страници Крај могуће је извршити проверу података унетих у образац.
Провера приложене документације је могућа искључиво на страници Прилагање
документације.
Након завршетка пријаве Пројекта, није могуће мењати предлог Пројекта.

ПРОМИС
Процес евалуације – Административна провера
Поднети Предлози пролазе административну проверу у оквиру које се врши преглед
поднете документације:
• Да ли је Предлог предат у складу са прописаним роком за пријаву?
• Да ли је документација Предлога потпуна и технички исправна?
• Да ли су испуњени општи услови конкурса дефинисани у Јавном позиву у оквиру
Програма, укључујући формално задовољавање критеријума за Руководиоца, учеснике
Пројекта и НИО?
Предлог који је задовољио административну проверу упућује се у први степен поступка
евалуације коју спроводе Рецензенти.

ПРОМИС
Процес евалуације Пројекта – први степен (до 65 поена)
У првом степену евалуације учествују инострани Рецензенти који разматрају изврсност, утицај и реализацију
Пројекта. Рецензент оцењује нумерички и описно, према упутствима из евалуационе форме која је саставни део
документације (свако од наведених питања носи између 1 и 5 поена).

Изврсност – укупно 30 поена
•
•
•
•
•
•

У којој мери су циљеви Пројекта јасни и
мерљиви?
Да ли су циљеви реалистични и достижни у
оквиру трајања Пројекта?
Да ли је предложено истраживање научно
утемељено?
Да ли је предложено истраживање
иновативно и револуционарно?
Да ли су резултати предложеног
истраживања значајни и применљиви?
Да ли предложено истраживање има
перспективу?

Реализација – укупно 20 поена

Утицај – укупно 15 поена
•

•

•

Да ли предложено истраживање
доприноси развоју нових
истраживачких група и покретању
истраживања у новим областима и
правцима?
Да ли предложено истраживање
има утицај на друштво, економију
и животну средину?
Да ли су предложене мере за
ширење и примену резултата
адекватне и добро планиране?

•

•

•

•

Какви су истраживачки и професионални
капацитети руководиоца Пројекта и
других чланова Пројектног тима?
Да ли је план имплементације
реалистичан и да ли је управљање
ризиком правилно спроведено?
Да ли су услови рада (простор и опрема),
које обезбеђују научне институције, у
којима ће учесници бити запослени током
имплементације Пројекта, адекватни?
Да ли је буџет реалан и добро
расподељен?

КВАНТИТАТИВНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЛАЗ У ДРУГИ СТЕПЕН ЕВАЛУАЦИЈЕ: ЗБИРНО > 45,5 поена

Појединачно: ИЗВРСНОСТ > 18 поена,

УТИЦАЈ > 9 поена,

РЕАЛИЗАЦИЈА > 12 поена

ПРОМИС
Процес евалуације Пројекта – кандидати за други степен
•

•
•

Програмски одбор за евалуацију спроводи други степен оцењивања и има
седам чланова (по правилу инострани стручњаци из различитих научних
области).
На основу оцена Рецензената, Програмски одбор за евалуацију формира
прелиминарну ранг листу Предлога пројеката.
У даље разматрање за финансирање по Програму узимају се само Пројекти,
према тој ранг листи, који су задовољили евалуацију у првом степену и чији
појединачни буџети у укупном збиру не превазилазе двоструки буџет
предвиђен Јавним позивом.

ПРОМИС
Процес евалуације Пројекта – други степен (35 поена)
•

Евалуација у другом степену подразумева презентацију и одбрану Предлога пројекта уживо
пред члановима Програмског одбора за евалуацију Пројеката.

•

Програмски одбор може тражити од Руководиоца ребаланс предложеног буџета Пројекта у
целини или у појединим ставкама.

•

Сваки од чланова оцењује предлог Пројекта на основу 4 критеријума:
•
•
•
•

Изврсност (10 поена)
Утицај (10 поена)
Реализација (10 поена)
Презентација (5 поена)
I степен

65 +

Укупно

II степен

35

=

100
>70 поена,
кандидати за одобравање Пројекта

ПРОМИС
Процес евалуације Пројекта – ранг листа и уговор
•

•

•

На основу коначне оцене, Програмски одбор формира ранг листу
Предлога пројеката који су задовољили оба степена евалуације и
који ће бити финансирани у оквиру расположивих средстава
Програма.
Укупан буџет за све Пројекте прихваћене за финансирање не може
бити већи од укупног буџета који је дефинисан Јавним позивом.
Финална листа Пројеката се даље прослеђује на Научни савет и
Управни одбор Фонда за науку, а по усвајању се закључује уговор
о реализацији Предлога пројекта.

ПРОМИС
Праћење имплементације Пројеката
• Руководилац пријављује резултате Пројекта достављањем кварталних
административно-финансијских извештаја, годишњег извештаја и завршног
извештаја.
• Подношење кварталних административно-финансијских извештаја је услов за
исплату средстава за наредни квартал.
• Годишњу, ванредну евалуацију и евалуацију на крају реализације обавља бар
један међународни рецензент.
• Праћење имплементације Пројекта укључује поређење предложених и
реализованих циљева истраживања, буџета, активности учесника Пројекта
остварене научне резултате и осталих елемената Предлога пројекта.

ПРОМИС
Имплементација Пројеката
• Обавеза Руководиоца је да током реализације Пројекта обезбеди промоцију
Пројекта и видљивост резултата.
• У свим радовима објављеним у часописима и приказаним на
конференцијама, Руководилац и учесници Пројекта у обавези су да наведу да
су резултати проистекли из Пројекта који финансира Фонд за науку.
• Руководилац је дужан да у било ком тренутку трајања Пројекта, као и
најмање годину дана након тога, омогући заинтересованим лицима приступ
резултатима Пројекта.

ПРОМИС
Временска линија

ЗАЈЕДНО СТВАРАМО БУДУЋНОСТ

http://fondzanauku.gov.rs/pozivi/
programi@fondzanauku.gov.rs
Фонд за науку Републике Србије
Немањина 22-26, 11120 Београд
kabinet@fondzanauku.gov.rs

