KLASA: 605-01/19-01/005
UR. BROJ: 2103/01-21-01-19-07
U Bjelovaru, 6. svibnja 2019.

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja od 6. svibnja 2019. (Klasa: 605-01/19-01/005, Ur. broj: 2103/0121-01-19-06), Povjerenstvo za međunarodnu suradnju na sjednici održanoj 3. svibnja 2019. izglasalo je
raspisivanje Natječaja u okviru suradnje s partnerskim zemljama te Veleučilište u Bjelovaru raspisuje

NATJEČAJ
za sufinanciranje mobilnosti osoblja u svrhu održavanja nastave na CEPS Kiseljak, Bosna i
Hercegovina

Oznaka natječaja: 2018-KA107-STA-1

1. UVOD
Svrha boravka na inozemnoj ustanovi može biti održavanje nastave.
Imenice muškoga roda („kandidat“, „član osoblja“, „nastavnik“, „vanjski suradnik“, „zaposlenik“) te imenice u
množini („osoblje“) u smislu ovoga natječaja odnose se na oba spola. Sukladno navedenome, članovi
osoblja oba spola ravnopravni su prilikom prijave na natječaj i cjelokupne natječajne procedure.
Na temelju ovoga Natječaja bit će dodijeljena financijska potpora za 3 (tri) sudionika.
2. FORMALNI KRITERIJI

Uvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu:
Kandidatom će se smatrati osoba zaposlena na Veleučilištu u Bjelovaru, a koja je izabrana u
nastavno/znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje ili u suradničko zvanje asistenta ili vanjski
suradnik koji u trenutku prijave na natječaj ima ugovor sklopljen s Veleučilištem u Bjelovaru o izvođenju
nastave ili zaposlenik iz redova administrativnog osoblja.

3. RAZDOBLJE I TRAJANJE MOBILNOSTI

Važeće razdoblje za realizaciju Erasmus+ mobilnosti vezanih uz ovaj natječaj je od 01. lipnja 2018. do 31.
srpnja 2020.

Trajanje mobilnosti u svrhu održavanja nastave iznosi pet (5) dana u koje se ne ubrajaju dani provedeni na
putovanju. Jedan dan neposredno prije prvog dana trajanja mobilnosti i jedan dan neposredno nakon
posljednjeg dana trajanja mobilnosti bit će financirani, stoga će izabrani sudionik primiti financijsku potporu
za ukupno 7 dana (5 dana za trajanje mobilnosti te 2 dana za putovanje).

Minimalni broj nastavnih sati koje je nastavnik obvezan održati na inozemnoj ustanovi iznosi osam (8) sati,
o čemu je ustanova domaćin obvezna po isteku mobilnosti Veleučilištu u Bjelovaru dostaviti pisanu potvrdu.

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu, prekid nije dopušten, osim ako za to ne postoje
opravdani razlozi.
4. ZEMLJE U KOJIMA JE MOGUĆE OSTVARITI MOBILNOST
Predmetnu mobilnost u svrhu održavanja nastave moguće je ostvariti isključivo na visokoj školi CEPS
Kiseljak, Bosna i Hercegovina.

Međusobna prava i obveze između nastavnika odabranih za sudjelovanje u programu Erasmus+, inozemne
organizacije/ustanove domaćina te Veleučilišta u Bjelovaru regulirat će se Sporazumom o mobilnosti.
Međusobna prava i obveze između odabranih kandidata i Veleučilišta u Bjelovaru regulirat će se Ugovorom
između Veleučilišta i nastavnika izabranoga za sudjelovanje u programu Erasmus+.
5. KRITERIJI ODABIRA KANDIDATA

Sukladno strateškim ciljevima Veleučilišta u Bjelovaru u područjima jačanja međunarodne suradnje te
stručnoga i znanstvenoga rada na ustanovi, odabir kandidata izvršit će se prema sljedećim kriterijima:
1. Status zaposlenika Veleučilišta u Bjelovaru 50 % - 100 %: 15 bodova
2. Status zaposlenika Veleučilišta u Bjelovaru 25 % - 49,9 %: 10 bodova
3. Status zaposlenika Veleučilišta u Bjelovaru < 25 %: 5 bodova
4. Kandidat koji dosad nije sudjelovao u KA107 Erasmus+ mobilnostima: 15 bodova
5. Kandidat koji je dosad sudjelovao u KA107 Erasmus+ mobilnostima jedanput: 10 bodova
6. Kandidat koji je dosad sudjelovao u KA107 Erasmus+ mobilnostima 2 ili 3 puta: 5 bodova
Kandidati će biti poredani unutar rang liste sukladno ostvarenim bodovima.

6. FINANCIJSKA POTPORA
Financijska potpora isplaćuje se u svrhu pokrivanja životnih troškova i putnih troškova. Iznos životnih i
putnih troškova određuje se prema iznosima Priloga II Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstva. Ukupan
iznos za pojedinačnu potporu i putne troškove iznosit će 1.440,00 EUR (1.260,00 EUR za pojedinačnu
potporu i 180,00 EUR za putovanje), a bit će isplaćen na kunski žiro račun odabranog kandidata prema
tečaju 1 EUR = 7.4405 HRK.
Kandidati ne mogu dobiti financijsku potporu u sklopu Erasmus+ programa ukoliko će njihov boravak u
inozemstvu biti dodatno financiran u istu svrhu iz sredstava koja potječu iz Europske Unije.

Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, osobe s invaliditetom imaju pravo
na uvećan iznos financijske potpore sukladno posebnim potrebama koje proizlaze iz invaliditeta.

Kandidati koji se prijave na Natječaj i ne uđu u krug stipendiranih kandidata, a ispunjavaju sve uvjete
Natječaja, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. „Zero-grant“) te se na njih primjenjuju ista pravila
kao i na Erasmus osoblje koji su dobili financijsku potporu.

7. POSTUPAK PRIJAVE

Prijavni obrazac (objavljen uz Natječaj) te dodatnu dokumentaciju ako je primijenjivo potrebno je predati
Erasmus koordinatorici (Ivana Jurković) najkasnije do 13.5.2019. u 20:00 sati (datum i sat primitka) emailom na adresu: ijurkovic@vub.hr ili osobno u kabinetu K7 (A. B. Šimića 1, Bjelovar). U slučaju prijave
putem elektronske pošte prihvatljivi formati dokumenata su: programi paketa MS Office Professional (Word,
Excel…), PDF, JPG.

Prijavna dokumentacija uključuje:
a) prijavni obrazac (popunjeni obrazac objavljen uz Natječaj);
b) za nastavnike s invaliditetom – potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

Nepotpune prijave, prijave na neodgovarajućem obrascu i nepravodobne prijave neće se uzeti u
razmatranje.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime i prezime te bodovi stečeni prema selekcijskim
kriterijima objave na listi.

8. OSIGURANJE

Kandidati su obvezni posjedovati policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u
inozemstvu te dodatno osiguranje sukladno zahtjevu inozemne ustanove odnosno dotičnog veleposlanstva
u Republici Hrvatskoj koje može određenu vrstu osiguranja odrediti kao uvjet za izdavanje dozvole
boravka.

9. OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA
Pristigle prijave razmotrit će Povjerenstvo za odabir osoblja za sudjelovanje u Erasmus+ programu u svrhu
održavanja nastave i stručnoga usavršavanja koje imenuje Povjerenstvo za međunarodnu suradnju
Veleučilišta u Bjelovaru, a u skladu s kriterijima navedenima pod Točkama 5. i 7. Natječaja.
Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Veleučilišta u Bjelovaru pod Međunarodna
suradnja po isteku Natječaja, a najkasnije do uključivši 17.5.2019.
Odabrani kandidati prije mobilnosti sklopit će:
1. Sporazum o mobilnosti (sporazum koji definira plan aktivnosti– član osoblja ovaj ugovor sklapa s
Veleučilištem u Bjelovaru i ustanovom/tvrtkom u koju odlazi na mobilnost);
2. Ugovor između Veleučilišta i nastavnika kojim se reguliraju međusobna prava i obveze koje proizlaze iz
financiranja mobilnosti;
3. Policu putnog zdravstvenog osiguranje

Odabrani nastavnici obvezni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih odredbi
Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnoga i nenastavnoga osoblja Veleučilišta u
Bjelovaru kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.
11. OSOBA ZA KONTAKT – ERASMUS KOORDINATORICA
Ivana Jurković, v. pred.
VUB – A. B. Šimića 1, kabinet K7
E-mail: ijurkovic@vtsbj.hr

