
 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са 

Немачком службом за академску размену (Deutscher Akademischer Austauschdienst-

DAAD) расписује Конкурс за размену учесника на пројектима између Републике Србије и 

Савезне Републике Немачке за пројектни период 2018 – 2019. 
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К О Н К У Р С  

за пријаву пројеката између 

Републике Србије и Савезне Републике Немачке 2018– 2019 

Рок за пријављивање: 30.06.2017. - Почетак пројектне сарадње: 01.01.2018. 

 

1. Опште информације  

У циљу развијања сарадње и поспешивања мобилности између немачких и српских 

научника и истраживача, Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије и Немачка служба за академску размену (у даљем тексту: ДААД) 

утврдили су нови   Програм заједничког унапређења размене учесника на пројектима. 

1.1. Циљ Програма 

Циљ Програма је развој научне сарадње двеју земаља кроз размену научних радника, 

нарочито младих научника, на заједничким истраживачким пројектима. 

1.2. Право учешћа 

Програм је намењен српским и немачким истраживачким групама које имају намеру да 

раде на заједничким истраживачким пројектима из свих научних области. 

Право учешћа имају: 

а) са српске стране: 

Универзитетски професори и млађи сарадници запослени на универзитетима и високим 

школама Републике Србије, као и истраживачи запослени у научноистраживачким 

установама Републике Србијe. 

 

http://147.91.185.80/predlog_sajta/images/stories/Konkursi_i_jp/110415/program_daad_min_nauke.pdf


 

б) са немачке стране: 

Универзитетски професори и млађи научници на немачким високошколским установама 

и научници на истраживачким установама изван универзитета. 

2. Учешће у Програму – процедура подношења и избора предлога пројеката 

2.1. Подношење предлога пројеката 

2.1.1. Координатори  истовремено подносе заједнички предлог пројекта надлежним 

националним институцијама које су задужене за доделу финансијских програмских 

средстава (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, за 

српске, и ДААД, за немачке партнере). 

2.1.2. Српски координатор подноси следеће попуњене формуларе: 

1. општи подаци, који попуњава на српском и енглеском језику (Формулар:општи 

подаци), 

2. опис пројекта, који попуњава на српском и енглеском језику (Формулар: опис 

пројекта). 

Уколико координатор не достави попуњене формуларе предлога пројекта у траженим 

језичким формама, биће аутоматски одбијен. 

Финансирање се реализује на основу националне процедуре за финансирање 

билатералних програма. Захтеви за рефундацију трошкова достављају се Министарству 

просвете и науке уз образац који се преузима са интернет странице Министарства  и са 

потписом руководиоца пројекта и директора/декана, по реализованој активности и уз 

пратеће прилоге. 

Годишњи, односно финални извештај, доставља се у року од 15 дана од датума 

завршетка пројектне године, односно пројекта. Извештаји се достављају на писарницу 

Министарства, или поштом на адресу Министарства, на обрасцу који се преузима са 

интернет странице Министарства. 

2.1.3. Пријава на конкурс подноси се (лично, поштом или препоручено) Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије  
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и паралелно преко web сајта: http://147.91.185.20/bilateral/germany 

и мејла: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs до 30.06.2017.  

Предлози примљени након наведеног рока неће бити разматрани. 

http://147.91.185.20/bilateral/germany


 

2.2. Избор и прихватање предлога пројеката за финансирање 

Листа одобрених пројеката биће објављена на интернет страници Миннистарства 

просвете, науке и технолошког развоја до краја 2017. године. 

2.2.1. Критеријуми за оцењивање предлога пројеката 

Избор пројеката за финансирање вршиће се, пре свега, на основу квалитета пројеката, 

квалификације учесника на пројекту, очекиваних исхода сарадње у погледу научних 

резултата и значаја за младе научнике. 

Критеријуми за избор предлога пројекта су; 

- квалитет и степен иновативности пројекта; 

- комплементарност истраживачких група, одговорних за предлог пројекта; 

- учешће научног подмлатка; 

- релевантност сарадње са следећих аспеката: 

                       - учешће на националним пројектима 

                       - методолошка и садржајна комплементарност групе истраживача у 

заједничком пројекту, 

                     - научна и (евентуално) индустријска примена резултата пројекта, 

                     - сарадња са трећим (иностраним) партнером и 

                     - адекватно планирање узајамних посета. 

                      

3. Финансирање 

Средства за унапређење размене искључиво су намењена финансирању путних 

трошкова и трошкова боравка који настану при размени научника који учествују на 

пројектима. Средства служе као подршка краткотрајних боравака (до два месеца). 

Средства се не могу користити за финансирање трошкова самих истраживачких 

пројеката страна потписница (рад истраживача, материјални трошкови, опрема и 

персонални трошкови), за које морају бити обезбеђена средства из других извора. 

Трошкове Програма са српске стране сноси Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије, а са немачке стране, ДААД из средстава 

Савезног Министарства просвете и истраживања. 

Одобрење средстава за финансирање пројекта, са немачке стране, ДААД врши у облику 

Уговора о дотацији са немачким факултетом, односно вануниверзитетским 

истраживачким институтом. За финансијску реализацију одговоран је факултет, односно 

истраживачка институција. 

 

 

 



4. На српској страни, максимална предвиђена годишња издвајања по пројекту су у 

износу до 3.000 евра 

5. На немачкој страни, максимална предвиђена годишња издвајања по пројекту су у 

износу до 7.000 евра 

6. Максимално трајање пројекта је две године. 

7. У оквиру Програма неће бити финансиране следеће активности: 

- постојећи пројекти научне и технолошке немачко-српске сарадње који се  финансирају 

из неких других извора, 

- образовне активности, 

- билатералне активности, које су саставни део пројеката мултилатералне сарадње, и 

који се финансирају из других извора, 

- курсеви језика, 

- индивидуалне стипендије и 

- семинари и конференције. 

8. Сопствени допринос установе (у којој је запослен учесник) и коришћење других 

додатних средстава потребно је приказати у Формулар и у финансијском Извештају. 

9. Препоручује се учесницима да склопе путно осигурање у својој земљи пре одласка у 

иностранство. 

 

Додатне информације: 

Милица Голубовић Тасевска 

Е-маил: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs  

Тел. + 381 11 361 65 89 
 


