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Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI) raspisuje

INTERNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE ZA MLADE ISTRAŽIVAČE
ZA SUDJELOVANJE NA
programima za mlade istraživače koje organizira EURO asocijacija u 2016. godini

Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja će financijski poduprijeti sudjelovanje jednog
svog člana na jednom od obrazovnih programa za mlade istraživače koje organizira EURO
asocijacija u 2016. godini, i to:




EURO PhD School 2016 on Matheuristics and Web-Services
(https://sites.google.com/site/eps2016matheuristics/home) – rok prijave za program i
rok prijave za potporu HDOI je 30.11.2015.
EURO NATCOR bursaries (https://www.euro-online.org/web/pages/1568/natcorbursaries) – rok prijave za program je 15.01.2016. (rok za prijavu za potporu HDOI je
30.11.2015.)
ELAVIO 2016 (https://www.euro-online.org/web/pages/1589/elavio-2016) – rok
prijave za program i rok prijave za potporu HDOI je 30.11.2015.

O samim programima:
EURO asocijacija organizira navedene programe za mlade istraživače kao svoje instrumente
razvoja i popularizacije područja operacijskih istraživanja. Svaki od programa subvencionira
se djelomično od strane EURO asocijacije, a prijaviti se mogu članovi nacionalnih društava
operacijskih istraživanja, obično uz preporuku mentora. Kandidati trebaju udovoljavati
uvjetima koji su navedeni na web stranicama za svaki program i prijaviti se samostalno vodeći
računa o rokovima prijave za svaki program.
O potpori HDOI:
HDOI će za izabranom kandidatu dodijeliti potporu u maksimalnom iznosu od 1000 eura, pri
čemu se ova potpora može iskoristiti za potpuno ili djelomično pokriće troškova kotizacije,
smještaja i prijevoza za izabrani program.
Tko se može prijaviti i kako:
Na ovaj Natječaj za dodjelu potpore mogu se prijaviti članovi HDOI koji udovoljavaju uvjetima
za program postavljenim od strane EURO asocijacije (raspoloživo na web stranici pojedinog

programa). Zainteresirani trebaju na e-mail adresu: hdoi@hdoi.hr poslati na engleskom jeziku
dokumente koji se traže i u Natječaju raspisanom od strane EURO asocijacije za određeni
program.
Kriteriji za izbor kandidata:
Izbor dobitnika potpore između prijavljenih kandidata izvršit će od strane HDOI imenovano
Povjerenstvo za izbor kandidata za dodjelu potpore za mlade istraživače. Povjerenstvo će
izabrati kandidata prema kriterijima:
- udovoljavanje uvjetima traženim od strane EURO asocijacije,
- broj i kvaliteta objavljenih znanstvenih radova iz područja srodnog području koje se
obrađuje u programu,
- opis motiva za sudjelovanje u programu.
Ukoliko se dogodi da kandidata kojeg je izabralo Povjerenstvo od strane HDOI ne prihvati
asocijacija EURO (zbog nedovoljnog broja mjesta ili drugih razloga), ova potpora se prenosi
na sljedećeg kandidata kojeg je prihvatila asocijacija EURO za neki od navedenih programa
u 2016. godini. Na isti način se potpora prenosi na sljedećeg kandidata ukoliko kandidat kojeg
je izabralo Povjerenstvo HDOI ostvari za isti program i potpunu financijsku potporu od strane
EURO asocijacije.
Obveze dobitnika potpore:
Dobitnik potpore obvezan je, u razdoblju od najviše godine dana nakon odslušanog programa
za koji je dobio potporu, održati u Hrvatskoj u organizaciji HDOI jednu radionicu ili predavanje
o znanjima stečenim na programu, kako bi se znanje prenijelo ostalim članovima HDOI i
drugim zainteresiranim istraživačima u Hrvatskoj.
Rok za podnošenje prijave:
Rok za podnošenje prijave u HDOI za ove potpore je 30.11.2015.
Svaki kandidat treba svoju prijavu poslati na kontakt za određeni program EURO asocijacije
za koji se prijavljuje (informacije vidjeti na gore navedenim web stranicama programa), a
također kandidat treba istu prijavu predati u HDOI putem e-mail adrese hdoi@hdoi.hr. Na
Natječaj se pod istim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Natječaj je objavljen na web stranici Hrvatskog društva za operacijska istraživanja na
http://www.hdoi.hr i poslan putem e-pošte svim članovima HDOI.
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