Klasa: 003-01/18-01/08
Urbroj: 2170-57-01-18-20
Rijeka, 27. veljače 2018. godine

PRIJEDLOG REZULTATA – NATJEČAJ STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA U RIJECI ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH PROGRAMA U 2018. GODINI
ID
[Ocjena] Naziv
Traženo
Predloženo za financiranje
3094
[65.4] EkoLab (Pegi Pavletić)
15 310.68 kn
9 975.88 kn
Povjerenstvo SZSuR
Preporuča se bolje razraditi plan uključivanja studenata i drugih korisnika koji nisu članovi projektnog tima, kako bi se osigurao previđeni broj korisnika i kako bi od projekta profitirao veći broj studenata.
Preporuča se pronalaženje partnera koji bi mogao sufinancirati dio troškova opreme.
Moguće su prenamjene u stavke koje nisu oprema.

3104
[0] Nacionalna skupština CroMSIC-a (Andrea Kresović)
Povjerenstvo SZSuR
Nepotpuna prijava

3108
[87.4] 8. Studentski kongres neuroznanosti – NeuRi 2018 (Christina Isabell Jukić)
63 536.88 kn
29 000.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Što se tiče financiranja promotivnih materijala, navedeni iznos je moguće iskoristiti samo za tisak knjižica i plakata, odnosno u neku drugu stavku koja nije označena kao neprikladna za financiranje. Što se tiče printanja materijala (potvrde o sudjelovanju, akreditacije i programi),
moguće je isto obaviti u uredu SZSUR u boji do veličine , također je moguće plastificirati te vršiti spiralni uvez.

3109
[67.4] Nacionalna skupština CroMSIC-a (Andrea Kresović)
7 700.00 kn
4 700.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Troškovi prikazani u proračunu projekta ne odgovaraju planiranom broju korisnika projekta.
Hodogram i aktivnosti su slabo razrađeni.

3119
[14] Ljetna škola SEMEP-a (Klara Mladenić)
Povjerenstvo sastavnice
Nedostaje opis radne skupine.
Povjerenstvo SZSuR
Iako ima manji dio formalne dokumentacije (potvrda o statusu studenta i sl.), te su čak priloženi neki prilozi, projekt je nedovršen i ne može se u ovom formatu financirati iz formalnih razloga (nema proračuna ni razrade projektnih aktivnosti, očekivanih rezultata i slično).

3125
[30.8] Ekspresija sfingolipida ovisno o statusu BRAF gena (Petra Grbčić)
18 751.26 kn
Povjerenstvo SZSuR
Povjerenstvo predlaže da se projekt ne financira iz razloga što je projekt ocijenjen niskom ocjenom sukladno Poslovniku o radu povjerenstva Sveučilišta u Rijeci i studentskih zborova Sveučilišta u Rijeci.
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Poslovnik propisuje ocjenjivanje doprinosa studentskom standardu, održivosti, razrađenosti projekta, mjerljivosti rezultata, financijskog plana, značaja za zajednicu, dodatnih izvora financiranja.
Prijavitelj nije razradio financijski plan, te nije vidljiva ukupna vrijednost projekta. Iako prijavitelj ne potražuje sredstva za određene aktivnosti, potrebno ih je navesti u financijskom planu.
Projekt je nisko ocijenjen u gotovo svim kategorijama, a posebno je problematičan nizak broj izravnih korisnika.

3129
[76.6] Čiste ručice (Lucia Bićanić)
2 668.69 kn
2 668.69 kn
Povjerenstvo SZSuR
Preporuča se uključiti što veći broj studenata u provođenje projekta.

3147
[0] Eko Kupa (Klara Mladenić)
Povjerenstvo sastavnice
Nedostaje opis radne skupine.
Nedostaje čitav opis projekta pod "O projektu".
Povjerenstvo SZSuR
Prijava projekta nije dovršena.

3153
[72.6] 3. Kongres hitne medicine (Josipa Kajić)
36 927.15 kn
13 664.65 kn
Povjerenstvo SZSuR
Što se tiče printanja materijala, moguće je isto obaviti u uredu SZSUR u boji do veličine , također je moguće plastificirati te vršiti spiralni uvez. Ne odobrava se iznos za nabavku promotivnih materijala (vrećice za boce, kemijske, privjeske za ključeve i torbe za kongrese).

3154
[73.2] 1. Studentski kongres zaštite zdravlja – Sanitas (Maša Lovrović)
28 120.00 kn
13 457.50 kn
Povjerenstvo SZSuR
Razrađen projekt od hodograma aktivnosti koji je počeo duboko u 2017. do već pripremljenog programa, definiranih pozvanih predavača, podignute web-stranice (iako se projekt provodi prvi put) i slično.
Što se tiče printanja materijala, moguće je isto obaviti u uredu SZSUR u boji do veličine , također je moguće plastificirati te vršiti spiralni uvez.
Neusklađenost hodograma aktivnosti i priloženog programa.

3173
[72.4] Prevencija kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa (Lara Kuzmanović)
24 737.01 kn
14 934.96 kn
Povjerenstvo SZSuR
Riječ je o 4 javnozdravstvena projekta spojena u 1 (o čemu se govori i u opisu projekta), no proračun zahvaća troškove karakteristične samo za 1 (od ta 4) projekta. Iako nije eksplicitno navedeno, prema proračunu izgleda da se projektom planira uključiti oko 120 studenata u
provođenje projektnih aktivnosti, što je itekako pohvalno. Proračun je slabo razrađen i nema dodatnih izvora financiranja, iako bi baš za ovakve projekte bilo lako naći partnere i sponzore (npr. gradska i županijska društva Crvenog križa, Zavodi za javno zdravstvo i slično).
Moguća prenamjena u druge stavke osim u stavku promjene logotipa.

3179
[50.8] 3. Međunarodni susret studenata turizma – IMTHS (Dora Lazzarich)
10 620.00 kn
4 500.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
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Mišljenja smo da projekt nije dovoljno obrazložen u stručnom dijelu samog kongresa obzirom da iz prijave proizlazi da se ustvari radi o okupljanju zabavnog karaktera. Nisu priložene dvije ponude izuzev ponude za kotizaciju, obzirom da za tu stavku nije moguće priložiti drugu
ponudu. Preporučuje se pokretanje inicijative za organiziranje susreta s izraženim stručnim dijelom u svrhu okupljanja studenata turizma i srodnih područja na području PGŽ. Međutim želimo podržati ciljeve projekta i omogućiti studentima sudjelovanje u projektu kako bi se bolje
povezali s drugim studentima i stekli kompetencije i iskustva, stoga se odobrava iznos za kotizaciju, za 45 studenata. Potrebno je putem završnog izvještaja dostaviti informaciju o tome na koji način su navedeni ciljevi postignuti.

3188
[64.2] Twinning projekt-bilateralna međunarodna razmjena (Magda Gajski)
5 644.00 kn
4 054.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Proračun projekta je nepotpun te brojne stavke, koje su u opisu projekta navedene kao obavezne, nisu prikazane (npr. "Studenti domaćini moraju pružiti i financijski pokriti smještaj, 3 obroka dnevno i aktivnosti za svoje goste").
Troškovi koji se nalaze u proračunu (npr. posjet kazalištu, astronomskom centru, izlet u Zagreb i slično) ne izgledaju nužno za provođenje projekta, dok oni bitni (smještaj, prehrana, pa čak i putni troškovi za studente iz Rijeke koji odlaze na razmjenu u Skopje) nisu navedeni.

3200
[29.8] Posljedice oksidativnog stresa na tumorske stanice (Darko Gumbarević)
15 191.51 kn
Povjerenstvo SZSuR
Povjerenstvo predlaže da se projekt ne financira iz razloga što je projekt ocijenjen niskom ocjenom sukladno Poslovniku o radu povjerenstva Sveučilišta u Rijeci i studentskih zborova Sveučilišta u Rijeci.
Poslovnik propisuje ocjenjivanje doprinosa studentskom standardu, održivosti, razrađenosti projekta, mjerljivosti rezultata, financijskog plana, značaja za zajednicu, dodatnih izvora financiranja.
Prijavitelj nije razradio financijski plan, te nije vidljiva ukupna vrijednost projekta. Iako prijavitelj ne potražuje sredstva za određene aktivnosti, potrebno ih je navesti u financijskom planu.
Projekt je nisko ocijenjen u gotovo svim kategorijama, a posebno je problematičan nizak broj izravnih korisnika.

3224
[59.2] Studentsko glasilo Speculum (Ivana Mrđen)
39 193.75 kn
4 531.25 kn
Povjerenstvo SZSuR
Zatražen je iznos iz nepovoljnije ponude iako je priložena povoljnija.
U stavci tiska tražen je iznos za skuplju ponudu (9.843,75kn umjesto 9.218,75kn). Isti je slučaj kod grafičkog dizajna (13.750,00kn umjesto 10.500,00kn) i prijevoda (15.600,00 umjesto 14.850,00 kn). Trošak prijevoda je potpuno neopravdan, a upitan je i trošak grafičkog dizajna.
Nije moguća prenamjena u druge stavke.

3233
[73] Biofeedback u terapiji zvukom (Maja Ploh)
3 734.63 kn
3 435.63 kn
Povjerenstvo SZSuR
Dio proračuna su i kotizacije za NeuRI, što je projekt studenata Sveučilišta u Rijeci koji financira SZSuR stoga opravdano posredstvom drugog projekta financirati i kotizacije. Najznačajnija stavka za koju se traži financiranje je materijal za provođenje istraživanja, pa je potrebno
provjeriti u kojoj mjeri je ova stavka opravdana, služi li nečemu što je dio nastavnog procesa, i radi li se naprosto o specifičnom istraživanju grupe studenata.
Zanimljivo istraživanje sa lijepim mogućnostima primjene, te uključuje manji broj studenata.
Što se tiče navedenih materijala očigledno je da su neophodni za provođenje istraživanja i da za njih ne postoje drugi izvori financiranja, a s obzirom da se ne koriste u nastavi mišljenja smo da je ključno da se pruži potpora u tom vidu.

3249
[71.6] 3. Ljetna škola intervencijske radiologije (Valentina Obadić)
26 128.06 kn
13 672.56 kn
Povjerenstvo SZSuR
Projekt je započet od strane profesora međutim kroz godine su studenti preuzeli organizaciju, a potpora profesora je ostala samo tamo gdje je nužna, a to je kod nabave skupih simulatora i dogovora oko predavača. Praksa koju studenti dobiju ovim putem je sasvim neophodna i
od iznimne važnosti za buduću praksu.
Što se tiče printanja materijala, moguće je isto obaviti u uredu SZSUR u boji do veličine , također je moguće plastificirati te vršiti spiralni uvez.

3258
[65.4] RiPhil (Julija Perhat)
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9 887.90 kn
3 105.77 kn
Povjerenstvo SZSuR
Projekt je potrebno bazirat na što većem udjelu volonterskog rada. Troškovi su financirani sukladno uvjetima Natječaja.

3263
[60.4] Kongres Prehrane i kliničke dijetoterapije (Marita Babić)
33 600.14 kn
11 586.39 kn
Povjerenstvo SZSuR
Što se tiče printanja materijala (zahvalnice, akreditacije...), moguće je isto obaviti u uredu SZSUR u boji do veličine , također je moguće plastificirati te vršiti spiralni uvez.
Povjerenstvo predlaže smanjeni iznos financiranja projekta. Izvješće je već drugu godinu zaredom vrlo neuredno, bez ispravnih računa, od kojih neki ne odgovaraju datumu provedbe, računi za večeru nedostaju.

3275
[35.4] Karakterizacija IV u bolesnika s TBI (Mia Krapić)
23 274.78 kn
Povjerenstvo SZSuR
Većina stavki proračuna nema priloženo dvije ponude, a za ostale nije jasno (ili nije ispravno uneseno) koliki iznos se traži. Osim toga, nije jasno niti u kojoj mjeri je ovo zaista studentski projekt od kojega bi koristi imao veći broj studenata.

3298
[70.4] Tragom starije hrvatske pisane riječi (Marina Katić)
32 000.00 kn
10 000.00 kn
3326
[50.4] Razvijanje financijske pismenosti za djecu (Matea Mačečević)
1 000.00 kn
800.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Projekt ima pohvalan društveno koristan cilj te je pozitivno što studenti koriste svoje znanje kako bi pomogli nižim uzrastima. Međutim, projektni prijedlog bi trebao biti kvalitetnije razrađen. Navedeni očekivani rezultati zapravo su ciljevi projekta - obzirom da se ne radi o mjerljivim
predviđanjima (što bi očekivani rezultati trebali biti), otežano je mjerenje i provjera uspješnosti projekta. Hodogram aktivnosti također bi trebao biti bolje razrađen i uključivati sve one aktivnosti od kojih se projekt sastoji, uključujući planiranje, pripremu, provođenje i evaluaciju.
Što se tiče printanja i kopiranja materijala, moguće je isto obaviti u uredu SZSUR u boji do veličine , također je moguće plastificirati te vršiti spiralni uvez (akreditacije, zahvalnice i sl.).

3327
[74.2] Međunarodne razmjene studenata medicine (Frano Marinelli)
89 300.00 kn
14 000.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Moguće su prenamjene u sve stavke osim stavki prijevoza za izlete.

3335
[50.2] Znanstveno-stručno predavanje i posjet HNB-u (Jelena Gojković)
6 000.00 kn
2 500.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Odobrava se iznos za prijevoz za 50 studenata.
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3345
[61.6] Ljetna Škola Medicine Ronjenja (Frano Marinelli)
22 500.00 kn
5 648.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Sredstva nije moguće prenamijeniti u stavke prijevoza.
S obzirom na inovativnost i usku specijaliziranost ljetne škole, kao i na njezino trajanje i (relativno) mali broj korisnika čime se jamči ekskluzivnost, trebala bi se financirati i preko kotizacija.

3355
[71.8] Prevencija AIDS-a i spolno prenosivih bolesti (Doris Kolovrat)
11 400.01 kn
5 000.00 kn
3360
[53.2] RITEH Peek&Poke (Sven Celin)
360.00 kn
360.00 kn
3361
[50] 61. Bal medicinara (Dominik Lenčić)
10 000.00 kn
4 500.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Proračun projekta nije razrađeni brojni troškovi predviđeni u aktivnostima (najam razglasa, plaćanje izvođača, ZAMP, tisak, zaštitari, najam krinolina i frakova) nisu prikazani.
Projektu je dodijeljeno 5 negativnih bodova iz razloga što je predan neuredan završni izvještaj.
U tekućoj godini očekuje se pravovremena, uredna i transparentna predaja izvještaja, a naročito vezano za iznos sredstava koja su donirana kao i o ukupnom prihodu od kotizacija/ulaznica.

3364
[69] mRAK (Lucija Knez)
2 200.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Rezultati nisu kvantificirani, tj. nije jasno koliko će se edukacija održati i koliko će studenata u njima sudjelovati (kao predavači). Aktivnosti nisu detaljno razrađene (općenito govoreći, trebalo preporučiti CroMSIC-u da savjetuje s FOSS-om prilikom pisanja projekata, koji aktivnosti
jako detaljno razrađuju).
S obzirom da SZSUR ima za promotivne materijale, molimo Vas provjerite postoji li mogućnost da se umjestu financijskih sredstava dodijele majice SZSUR i obavi dotisak.

3383
[64] 3. Interdisciplinarni simpozij “InHealth” (Dejan Gvoić)
18 130.00 kn
5 000.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Odobrava se ukupno 3500 kn (3000,00 kn - prehrana i 500 kn za promotivne materijale). Što se tiče printanja materijala, moguće je isto obaviti u uredu SZSUR u boji do veličine , također je moguće plastificirati te vršiti spiralni uvez bez naplate.

3399
[57.6] UFRI djeci (Alma Rihić Ahmetović)
301.40 kn
301.40 kn
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3434
[41] Party pomoraca (Mauro Rubeša)
12 500.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Povjerenstvo predlaže da se projekt ne financira iz razloga što je projekt ocijenjen niskom ocjenom sukladno Poslovniku o radu povjerenstva Sveučilišta u Rijeci i studentskih zborova Sveučilišta u Rijeci.

3439
[53.2] KosaRi (Sara Pilj-Varljen)
66 894.72 kn
1 697.18 kn
Povjerenstvo SZSuR
Smatramo projekt inovativnim i hvalevrijednim, te da postoji realna potreba u zajednici za ispomoći oko takve i slične problematike. Predlaže se financiranje svih aktivnosti koje su usmjerene na osvješćivanje javnosti o ovoj temi i utemeljene na volonterskom radu studenata.

3470
[34.4] MEKST 2018 (Ivan Butković)
13 990.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Nije vidljiva edukacijska komponenta susreta, te način stjecanja kompetencija korisnika aktivnosti projekta. Nisu priložene potvrda o statusu studenta i životopis voditelja.

3480
[64] Glas koji vodi- zdravlje je ljudsko pravo (Mihaela Kadoić)
2 027.03 kn
2 027.03 kn
Povjerenstvo SZSuR
Smatramo da je ovo izvrstan projekt koji se bavi vrlo kompleksnom problematikom kao što je inkluzija ranjivih skupina u zajednicu, te edukacija istih. Rezultati ovakvog projekta su potencijalno dalekosežni što se tiče i postizanja jednakosti i podizanja kvalitete zdravstvene skrbi tih
istih skupina.
U proračunu nisu izraženi svi planirani troškovi (npr. u aktivnostima se planira izrada i postavljanje plakata ali isti nisu spomenuti u proračunu).

3506
[63.6] NatuRIs (Marta Pongrac)
12 339.58 kn
6 298.92 kn
Povjerenstvo SZSuR
Manjkavosti u dokumentaciji kojom se potkrjepljuje opravdanost troškova.

3507
[53.6] Stručni posjet firmama Degordian i Infinum (Denis Mijolović)
600.00 kn
600.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Pohvaljuje se ekonomičnost projekta.

3508
[54.4] Stručni posjet SRCE-u i firmi Trikoder (Denis Mijolović)
600.00 kn
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600.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Pohvaljuje se ekonomičnost projekta.

3509
[59.6] WeAreDevelopers 2018 (Denis Mijolović)
25 950.00 kn
3 600.00 kn
Povjerenstvo sastavnice
Druga ponuda za smještaj se ne otvara ispravno. Dokument koji se uspije otvoriti nije konkretna ponuda. Trebalo bi izmijeniti drugu ponudu kako bi bilo konkretna ponuda za smještaj s definiranom cijenom.
Povjerenstvo SZSuR
Napomena: iznos je dodijeljen za 18 osoba.
Korisnici su pasivni sudionici, nema dodatnih stručnih aktivnosti koje provode.

3510
[57.6] Posjet stručnoj konferenciji “DUMP Days” (Denis Mijolović)
2 200.00 kn
2 200.00 kn
Povjerenstvo sastavnice
Prva ponuda za smještaj je nepotpuna, pošto je vidljiva samo cijena smještaja bez ikakve druge informacije.

3523
[52.8] Zajedno do vrha (Ines Šoštarić)
11 630.62 kn
5 836.00 kn
3527
[54] Gradilište sreće (Ines Šoštarić)
1 875.33 kn
1 875.33 kn
3531
[60.2] RITEH Game Nights (Denis Mijolović)
16 600.00 kn
3 100.00 kn
Povjerenstvo sastavnice
Potrebno je da su za svaku stavku priložene dvije ponude.
Povjerenstvo SZSuR
Što se tiče printanja promotivnih materijala, moguće je isto obaviti u uredu SZSUR u boji do veličine , također je moguće plastificirati te vršiti spiralni uvez.

3532
[0] Futsal turnir humanitarnog karaktera (krivi natj) (Denis Mijolović)
Povjerenstvo sastavnice
Projekt je prijavljen na krivi natječaj.
Povjerenstvo SZSuR
Nepotpuna prijava, sportske aktivnosti financiraju se putem natječaja RŠSS za koji je SZSUR izdvojio financijska sredstva.

3533
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[55.6] Posjet sajmu elektronike Radioamatore (Denis Mijolović)
380.00 kn
380.00 kn
3534
[60] Dinner in the Dark (Denis Mijolović)
2 400.00 kn
Povjerenstvo sastavnice
Nedostaje druga ponuda.
Povjerenstvo SZSuR
Nije priložena niti jedna ponuda za traženu stavku proračuna.

3548
[80.2] Simpozij Suvremene filozofske teme “Junior” (Ivana Jerolimov)
10 500.00 kn
6 600.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Što se tiče printanja materijala, moguće je isto obaviti u uredu SZSUR u boji do veličine , također je moguće plastificirati te vršiti spiralni uvez.

3562
[59.4] Natjecanje u kliničkim vještinama (Toni Jurić)
2 910.00 kn
2 550.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Što se tiče printanja materijala (akreditacije, zahvalnice...), moguće je isto obaviti u uredu SZSUR u boji do veličine , također je moguće plastificirati te vršiti spiralni uvez.

3563
[76.8] AI automation @ Rijeka 2018 Conference (Tomislav Miletić)
5 400.00 kn
3 800.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Smatramo projekt iznimno kvalitetnim i inovativnim i stoga vrlo zanimljivim i korisnim velikom broju studenata izvan okvira sastavnica koje sudjeluju u njemu.

3566
[55.4] Stručni posjet brodogradilištu Fincantieri (Maša Stanković)
2 000.00 kn
2 000.00 kn
3586
[60.4] OzaRI lica u Centru Fortica (Nika Mančić)
19 819.64 kn
5 237.18 kn
Povjerenstvo SZSuR
Prenamjene su moguće unutar projekta na bilo koju od stavki , osim one koja je označena da se ne može u nju prenamijeniti.

3592
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[68.4] Movember – javnozdravstvena kampanja (Antonio Kondrić)
5 193.75 kn
5 193.75 kn
3598
[50] Daroviti ST(R)E(A)M (Katarina Puljić)
8 400.00 kn
4 600.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
S obzirom na nesklad između navođenja broja korisnika i prilaganja ponude za prijevoz ne može se odobriti traženi iznos prijevoza.

3628
[80.2] Bolnica za medvjediće (Vlatko Milčić)
900.00 kn
900.00 kn
3654
[69.8] Biciklijada “Rent-a-bikeRI” (Dejan Gvoić)
14 503.30 kn
4 884.55 kn
Povjerenstvo SZSuR
Nejasno je koji troškovi će se pokriti iz vanjskih izvora jer se pod stavkom prijevoz traži financiranje (jasno je da su tražene vrijednosti krivo unesene) u iznosu koji odgovara nižoj ponudi.
Što se tiče printanja materijala, moguće je isto obaviti u uredu SZSUR u boji do veličine , također je moguće plastificirati te vršiti spiralni uvez stoga nije moguća prenamjena u stavku za tisak.

3655
[42.8] Razotkrivanje uloge optineurina u neuroinflamaciji (Andrea Markovinović )
13 423.56 kn
Povjerenstvo SZSuR
Povjerenstvo predlaže da se projekt ne financira iz razloga što je projekt ocijenjen niskom ocjenom sukladno Poslovniku o radu povjerenstva Sveučilišta u Rijeci i studentskih zborova Sveučilišta u Rijeci.
Poslovnik propisuje ocjenjivanje doprinosa studentskom standardu, održivosti, razrađenosti projekta, mjerljivosti rezultata, financijskog plana, značaja za zajednicu, dodatnih izvora financiranja.
Prijavitelj nije razradio financijski plan, te nije vidljiva ukupna vrijednost projekta. Iako prijavitelj ne potražuje sredstva za određene aktivnosti, potrebno ih je navesti u financijskom planu.
Projekt je nisko ocijenjen u gotovo svim kategorijama, a posebno je problematičan nizak broj izravnih korisnika.

3673
[60.2] RITEH STEM GAMES (Ena Badžek)
44 081.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
U prijavi projekta stručni dio nije dovoljno detaljno obrazložen te prevladava dojam da se radi o druženju i zabavi sa nekoliko kvizova i predavanja iz STEM područja.

3676
[0] Misliš da znaš misliti? (Ivana Blašković)
Povjerenstvo SZSuR
Prijava nije unesena do kraja.

3690
[73.4] Computer Society Congress (Ana Batel)
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6 300.00 kn
6 300.00 kn
3719
[46.6] Stručno osposobljavanje ( SSBSS) (Marta Pongrac)
36 068.50 kn
Povjerenstvo SZSuR
Prijavitelj se upućuje na prijavu na Natječaj za financiranje znanstveno-istraživačke djelatnosti studenata Sveučilišta u Rijeci za koji sredstva izdvajaju Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i Zaklada Sveučilišta u Rijeci - SIZIF.

3731
[62.8] Baccalaureada (Matija Vurušić)
1 450.00 kn
1 450.00 kn
3747
[62.2] European Visiting Program Rijeka (Barbara Ptačnik)
9 337.00 kn
4 000.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Što se tiče printanja materijala (akreditacije, zahvalnice), moguće je isto obaviti u uredu SZSUR u boji do veličine , također je moguće plastificirati te vršiti spiralni uvez.

3768
[54.2] Fotodinamička terapija u dezinfekciji vode (Ivona Viduka)
4 602.50 kn
2 300.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Problematika je interesantna, međutim smatramo da je potrebno detaljnije razraditi plan rada odnosno aktivnosti i na koji način će se ostvariti interdisciplinarnost primjerice sa studentima medicine.

3788
[76] Adria Hydrofoil Team 2018 (Ljubomir Pozder)
45 278.36 kn
31 101.78 kn
3797
[61.6] Stručni izlet u luku Kopar (Ivica Pavičić)
930.00 kn
930.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Odobrava se sav traženi iznos, te se pohvaljuje ekonomičnost projekta.

3801
[57.2] Matura 2018. (Marko Berberović)
50.00 kn
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Povjerenstvo SZSuR
Nisu priložene ponude. Studentski zbor može osigurati markere za provedbu projekta te se predlaže voditelju da kontaktira Studentski zbor.

3818
[60.6] Humanitarni koncert “Gradimo bolju budućnost” (Matea Vareško)
4 212.50 kn
2 500.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Odobrava se iznos prema ponudi koja je povoljnija.
Smatramo projekt korisnim iz razloga što kod studenata potiče volontersku aktivnost, humanitarni rad i podizanje svijesti o problemima ranjivih skupina u društvu.

3829
[38.2] HSV-1 in vitro model latencije (SZSUR-Latency-MB) (Maja Badurina)
33 226.95 kn
Povjerenstvo SZSuR
Povjerenstvo predlaže da se projekt ne financira iz razloga što je projekt ocijenjen niskom ocjenom sukladno Poslovniku o radu povjerenstva Sveučilišta u Rijeci i studentskih zborova Sveučilišta u Rijeci.
Poslovnik propisuje ocjenjivanje doprinosa studentskom standardu, održivosti, razrađenosti projekta, mjerljivosti rezultata, financijskog plana, značaja za zajednicu, dodatnih izvora financiranja.
Prijavitelj nije razradio financijski plan, te nije vidljiva ukupna vrijednost projekta. Iako prijavitelj ne potražuje sredstva za određene aktivnosti, potrebno ih je navesti u financijskom planu.
Projekt je nisko ocijenjen u gotovo svim kategorijama, a posebno je problematičan nizak broj izravnih korisnika.

3830
[29.4] Analiza promotora miR-H1 herpes simpleks virusa 1. (Marina Pribanić Matešić)
29 719.15 kn
Povjerenstvo SZSuR
Povjerenstvo predlaže da se projekt ne financira iz razloga što je projekt ocijenjen niskom ocjenom sukladno Poslovniku o radu povjerenstva Sveučilišta u Rijeci i studentskih zborova Sveučilišta u Rijeci.
Poslovnik propisuje ocjenjivanje doprinosa studentskom standardu, održivosti, razrađenosti projekta, mjerljivosti rezultata, financijskog plana, značaja za zajednicu, dodatnih izvora financiranja.
Prijavitelj nije razradio financijski plan, te nije vidljiva ukupna vrijednost projekta. Iako prijavitelj ne potražuje sredstva za određene aktivnosti, potrebno ih je navesti u financijskom planu.
Projekt je nisko ocijenjen u gotovo svim kategorijama, a posebno je problematičan nizak broj izravnih korisnika.

3858
[45.4] Stručno putovanje (Pegi Pavletić)
37 445.89 kn
Povjerenstvo SZSuR
Povjerenstvo predlaže da se projekt ne financira iz razloga što je projekt ocijenjen niskom ocjenom sukladno Poslovniku o radu povjerenstva Sveučilišta u Rijeci i studentskih zborova Sveučilišta u Rijeci.
Za razgledavanje instituta i riječ vrhunskih stručnjaka u dotičnom području nije neophodno ići u Švicarsku ili bilo gdje o takvom trošku.
Poslovnik propisuje ocjenjivanje doprinosa studentskom standardu, održivosti, razrađenosti projekta, mjerljivosti rezultata, financijskog plana, značaja za zajednicu, dodatnih izvora financiranja.
Projekt je nisko ocijenjen u gotovo svim kategorijama.

3861
[56.8] Zdrava prehrana (Dora Kelava)
1 500.00 kn
1 500.00 kn
3876
[55] Ljetna škola SOBRi (Bobana Samardžija)
2 644.94 kn
2 644.94 kn
3893
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[44.8] Mladi biotehnolozi u razvoju primjene svjetla (Martina Mušković)
39 312.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Povjerenstvo predlaže da se projekt ne financira iz razloga što je projekt ocijenjen niskom ocjenom sukladno Poslovniku o radu povjerenstva Sveučilišta u Rijeci i studentskih zborova Sveučilišta u Rijeci.
Poslovnik propisuje ocjenjivanje doprinosa studentskom standardu, održivosti, razrađenosti projekta, mjerljivosti rezultata, financijskog plana, značaja za zajednicu, dodatnih izvora financiranja.
Prijavitelj nije razradio financijski plan, nije vidljiva ukupna vrijednost projekta, te je nejasno zašto su traženi iznosi viši od iznosa navedenih u ponudama . Iako prijavitelj ne potražuje sredstva za određene aktivnosti, potrebno ih je navesti u financijskom planu.
Projekt je nisko ocijenjen u gotovo svim kategorijama, a posebno je problematičan nizak broj izravnih korisnika.

3904
[64.8] Konferencija ‘Budućnost i perspektiva studija’ (Dorotea Neuberg )
19 362.50 kn
6 500.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Kako od projekta značajnu korist imaju poduzeća spomenuta pri prijavi, a poglavito jer se se projekt održava već nekoliko puta pa su poduzeća upoznata s projektom, preporuča se slanje upita za sponzorstvom spomenutim poduzećima.

3910
[70.6] 2.International biomedical student congress Rijeka (Tin Šimić)
27 770.40 kn
9 164.15 kn
Povjerenstvo SZSuR
Što se tiče printanja materijala, moguće je isto obaviti u uredu SZSUR u boji do veličine , također je moguće plastificirati te vršiti spiralni uvez.

3914
[44.4] DVD pokusi za državnu maturu (Martina Mušković)
102 422.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Povjerenstvo predlaže da se projekt ne financira iz razloga što je projekt ocijenjen niskom ocjenom sukladno Poslovniku o radu povjerenstva Sveučilišta u Rijeci i studentskih zborova Sveučilišta u Rijeci.
Traženi iznosi su u neskladu s ponudama. Nekoliko stavki ima priložene povoljnije ponude od traženog iznosa.
Natječajem se ne financira oprema.

3916
[64.6] DAN KARIJERA 2018. (Mateo Rudan)
3 500.00 kn
3 100.00 kn
Povjerenstvo sastavnice
Projekt je od iznimne i posebne važnosti za sastavnicu jer dovodi na fakultet poslodavce i djelatnike iz pomorske privrede. Studenti imaju prilike razgovarati i informirati se o bitnim stavkama za svoju karijeru nakon studija.
Povjerenstvo SZSuR
Što se tiče printanja materijala, moguće je isto obaviti u uredu SZSUR u boji do veličine , također je moguće plastificirati te vršiti spiralni uvez.

3942
[56.8] UNIRI Game Week (Andrea Smoljan)
12 251.20 kn
4 342.40 kn
3944
[28] Validacija transkriptomskih biomarkera (Darko Gumbarević)
17 977.52 kn
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Povjerenstvo SZSuR
Povjerenstvo predlaže da se projekt ne financira iz razloga što je projekt ocijenjen niskom ocjenom sukladno Poslovniku o radu povjerenstva Sveučilišta u Rijeci i studentskih zborova Sveučilišta u Rijeci.
Poslovnik propisuje ocjenjivanje doprinosa studentskom standardu, održivosti, razrađenosti projekta, mjerljivosti rezultata, financijskog plana, značaja za zajednicu, dodatnih izvora financiranja.
Prijavitelj nije razradio financijski plan, te nije vidljiva ukupna vrijednost projekta. Iako prijavitelj ne potražuje sredstva za određene aktivnosti, potrebno ih je navesti u financijskom planu.
Projekt je nisko ocijenjen u gotovo svim kategorijama, a posebno je problematičan nizak broj izravnih korisnika.

3952
[72] Riječki interdisciplinarni kongres (Helena Drmić)
23 927.83 kn
15 727.85 kn
Povjerenstvo SZSuR
Što se tiče printanja materijala, moguće je isto obaviti u uredu SZSUR u boji do veličine , također je moguće plastificirati te vršiti spiralni uvez.

3961
[62.4] Časopis: Biotech – znanost u društvu (Maja Krištafor)
4 343.75 kn
2 725.00 kn
3987
[73] MedRi znanstveni PIKNIK (Maja Ploh)
9 500.00 kn
4 100.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Preporučamo uključiti kao korisnike i studente drugih fakulteta.
Što se tiče printanja materijala, moguće je isto obaviti u uredu SZSUR u boji do veličine , također je moguće plastificirati te vršiti spiralni uvez.

3989
[69] Studentska konferencija “FocusON” (Katarina Šebalj)
4 935.00 kn
2 670.00 kn
3990
[48] Međunarodna konferencija studenata turizma (Dora Lazzarich)
32 875.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
S obzirom da se kongres održava već 11 godina, a FMTU sudjeluje već 3 godine u očekivanim rezultatima nije vidljiv učinak ranijeg sudjelovanja koji bi opravdao i buduće sudjelovanje.
Upitna je stavka u financijskom planu koja se odnosi na putno osiguranja, obzirom na to da ponuda za prijevoz sadrži stavku osiguranje.

4000
[62.4] Studentski kongres “Studenti za ljudska prava” (Dora Iljadica)
5 715.33 kn
3 000.00 kn
4018
[42] STEM games (Gabriela Begić)
86 092.83 kn
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Povjerenstvo SZSuR
Povjerenstvo predlaže da se projekt ne financira iz razloga što je projekt ocijenjen niskom ocjenom sukladno Poslovniku o radu povjerenstva Sveučilišta u Rijeci i studentskih zborova Sveučilišta u Rijeci.
U prijavi projekta stručni dio nije dovoljno detaljno obrazložen te prevladava dojam da se radi o druženju i zabavi sa nekoliko kvizova i predavanja iz STEM područja.

4020
[54] Radionica s Jose Luis Bermudezom (Zdenka Brzović)
5 775.00 kn
4 000.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Proračun je nepotpun. Bermudez je jako utjecajna ličnost u ovom području i pruža izvrsnu priliku za usavršavanje studenata. Bilo bi bolje da je uključen veći broj studenata, ali moguće da manji broj korisnika pozitivno djeluje na kvalitetu onog što će studenti dobiti kroz radionicu.
Što se tiče printanja materijala, moguće je isto obaviti u uredu SZSUR u boji do veličine , također je moguće plastificirati te vršiti spiralni uvez.

4043
[62.8] SciCafé Rijeka i filmske večeri (Tin Vučković)
4 745.25 kn
3 434.50 kn
Povjerenstvo SZSuR
Što se tiče printanja materijala, (plakati, zahvalnice, akreditacije...) moguće je isto obaviti u uredu SZSUR u boji do veličine , također je moguće plastificirati te vršiti spiralni uvez.
Prenamjene nisu moguće.
Predlažemo da se obratite tvtkama koje proizvode, artikle koji su vam potrebni za poklone.
Uočene su nepravilnosti u provođenju projekta u 2017. godini, u prijavi za 2017. g. navedene su aktivnosti na mjesečnoj razini, a provedena su samo nekoliko puta.

4050
[35.4] Edukativno – rekreativni izlet u Staru Sušicu (Tina Perić)
21 065.17 kn
Povjerenstvo SZSuR
Nedovoljno detaljno obrazložena edukativna komponenta edukativno-rekreacijskog izleta stoga nije smatramo da nije opravdano podržati rekreativno-zabavne aktivnosti.
Nedostatak ponuda. Troškovi nisu opravdani, projekt ne bi trebalo financirati.

4051
[59.8] Stavi pravu stvar na pravo mjesto (Marko Berberović)
75.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Odobrava se 75,00 kn uz uvjet otiska logotipa SZSUR na vrećama i kutijama za smeće.

4064
[68.4] RITEH Waterbike Team 2018_19 (Darin Majnarić)
47 106.16 kn
25 393.98 kn
Povjerenstvo sastavnice
Nedostaju druge ponude za stavke:
* Upravljanje i pogon plovila - Alu šipke
* Laboratorijski potrošni materijal - Maske, radna oprema.
Pod stavkom "Majice" stavljena je dva puta ista ponuda pa to treba izmijeniti.

4072
[0] Međunarodna konferencija studenata turizma (Dora Lazzarich)
31 630.00 kn
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Povjerenstvo SZSuR
Projekt je identičan projektu ID 3990 osim traženog iznosa.

4076
[58.4] Posjet seminaru Budućnost ugodnog stanovanja – BUS (Mislav Selec)
3 100.00 kn
3 100.00 kn
4077
[25.8] Majice (Marko Berberović)
2 459.39 kn
Povjerenstvo SZSuR
Molimo kontaktirati SZSUR radi preuzimanja majica s logotipom SZSUR.

4084
[11.8] SciCafé Rijeka i filmske večeri (Tin Vučković)
4 745.25 kn
Povjerenstvo SZSuR
Projekt je dva puta prijavljen te je financiran pod projektom P4043.

4150
[0] Spring break Ohrid (Dora Lazzarich)
Povjerenstvo SZSuR
Nepotpuna prijava - nepotpun financijski plan.

4154
[56.6] Pokrenimo se i vježbajmo zajedno (Tihana Švaljek)
5 000.00 kn
3 528.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Kvaliteta projekta se sagledava u činjenici da su ciljana skupina građani slabijeg imovinskog stanja i volonterski rad studenata, ali nije posve jasno na koji način, gdje i kada će biti izveden.
Ideja projekta je hvalevrijedna, ali razrađenost projekta i mjerljivost projekta te nejasnoća u traženim sredstvima (ponuda 3528 kn, a traženo 5000 kn) zasjenjuju ideju.
Savjetuje se da se kupljena oprema ne donira u trajno vlasništvo u petoj fazi projekta iako se radi o dobrotvornoj akciji u kojoj će se materijali za provedbu projekta donirati Plivačko-terapijskom klubu „Forca.“ već da se kupljena oprema zadrži u vlasništvu Sveučilišta u Rijeci u
svrhu kontinuiranog provođenja aktivnosti koje su navedene da će se porvoditi u sklopu projekta. Opremu je moguće ustupiti na korištenje Plivačko-terapijskom klubu "Forca".

4175
[37.6] “Obilježavanje međunarodnog dana primalja, 2018.” (Petra Plivelić)
37 680.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Traženi iznos je 37680 kn, a prema povoljnijoj ponudi potrebno je 33600 kn (48 studenata * 700kn). Ostaje upitno koliki dio ponude se odnosi na smještaj, a koliko se točno odnosi na prijevoz.
Projekt je predviđen u trajanju od 2 dana i predstavljenim troškovima ne opravdava stručni dio koji se sastoji od predavanja i obilaska klinike.

4178
[0] STEM games (Gabriela Begić)
48 885.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Isti voditelj prijavio je projekt pod istim nazivom pod P4018.
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4236
[59.4] Balkan Cooperation Congress (BCC) (Dorian Antešić)
7 427.59 kn
2 035.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Iznos se ne može prenamijeniti u stavku majice, a odobren je za najmanje dvije osobe.

4238
[50.4] We Build the Future 2018 (Sara Čiča)
20 565.00 kn
3 300.00 kn
Povjerenstvo sastavnice
S obzirom na to da su ponuđene dvije kotizacije (jedna je s uključenim prijevozom Beograd-Zlatibor, a druga bez), razmatrane su dvije ponude prijevoza (jedna Rijeka-Beograd, a druga Rijeka-Zlatibor od istog ponuditelja). Povjerenstvo smatra opravdanim ovakve ponude.

4296
[51.4] Susret studenata građevinarstva 2018 (Sara Čiča)
111 978.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Manifestacije ovakvog tipa (temeljene na sportskim aktivnostima) potrebno je prijaviti na zaseban natječaj s ovom namjenom.

4326
[42.6] Humanitarni malonogometni turnir za Dom Sv. Ana (Anamarija Avgustinović)
2 500.00 kn
Povjerenstvo sastavnice
Želimo napomenuti da je projekt prije svega humanitarnog karaktera, te se sve kotizacije uplaćuju za dom Sv. Ana. Za ovu potrebu se grad Rijeka odrekao najma dvorane.
Povjerenstvo SZSuR
Projekt se ne može financirati jer ne udovoljava uvjetima Natječaja. Sportske aktivnosti se prijavljuju na Natječaj koji će raspisati RŠSS.

4335
[50.6] IAESTE nacionalna konferencija (Grigor Dumbović)
1 900.00 kn
1 900.00 kn
4339
[56.8] Druga ljetna škola kemije (Bobana Samardžija)
23 797.50 kn
10 119.50 kn
Povjerenstvo SZSuR
Potrebno je potražiti dodatne izvore financiranja.

4350
[64.2] Putujući znanstvenici (Marko Rubinić)
7 054.73 kn
6 045.73 kn
Povjerenstvo SZSuR
Što se tiče printanja materijala, moguće je isto obaviti u uredu SZSUR u boji do veličine , također je moguće plastificirati te vršiti spiralni uvez. Odobrena sredstva nije moguće utrošiti na tisak promotivnih materijala.

Str. 16 od 18

Klasa: 003-01/18-01/08
Urbroj: 2170-57-01-18-20
Rijeka, 27. veljače 2018. godine

4472
[62.2] Svijet u gradu (Marija Špoljarić)
143 640.00 kn
8 000.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Odobravaju se sredstva za dva mjeseca smještaja (najam stana) pod uvjetom da se projekt "otvori" za sudjelovanje studenata Sveučilišta u Rijeci (korisnici i volonteri odnosno edukatori).

4493
[56] Sell me this pen (Dorian Antešić)
1 500.00 kn
1 500.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Projekt je potrebno detaljnije razraditi iako je ideja projekta pohvalna.

4508
[34.4] AZ-mikroRNA-HSV1 (Andreja Zubković)
18 891.83 kn
Povjerenstvo SZSuR
Povjerenstvo predlaže da se projekt ne financira iz razloga što je projekt ocijenjen niskom ocjenom sukladno Poslovniku o radu povjerenstva Sveučilišta u Rijeci i studentskih zborova Sveučilišta u Rijeci.
Poslovnik propisuje ocjenjivanje doprinosa studentskom standardu, održivosti, razrađenosti projekta, mjerljivosti rezultata, financijskog plana, značaja za zajednicu, dodatnih izvora financiranja.
Prijavitelj nije razradio financijski plan, te nije vidljiva ukupna vrijednost projekta. Iako prijavitelj ne potražuje sredstva za određene aktivnosti, potrebno ih je navesti u financijskom planu.
Projekt je nisko ocijenjen u gotovo svim kategorijama, a posebno je problematičan nizak broj izravnih korisnika.

4509
[61.8] Bal Pomorskog fakulteta u Rijeci (Kristijan Nikolozo)
6 250.00 kn
3 000.00 kn
4513
[52.8] Bal ekonomista (Diego Dekanić)
10 000.00 kn
2 000.00 kn
Povjerenstvo SZSuR
Sredstva se odobravaju za najam dvorane. Projekte ove vrste treba planirati u humanitarnom kontekstu.

4581
[51.8] Korak do karijere (Ivana Jukić)
7 212.50 kn
Povjerenstvo SZSuR
Nije priložena druga ponuda, te se projekt ne može financirati. Dostavljeno obrazloženje nije prihvatljivo: "Nažalost mi druga ponuda nije dostavljena na vrijeme, ali je mogu naknadno pri primitku dostaviti Vama."

4604
[62.2] Međunarodna konferencija pomorskih učilišta IAMUS (Kristijan Nikolozo)
7 000.00 kn
3 000.00 kn
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4678
[70.2] Časopis studenata psihologije Impuls (Dora Strbad)
4 087.50 kn
2 725.00 kn
UKUPNO ZATRAŽENO = 2 044 158.40 kn
UKUPNO PREDLOŽENO ZA FINANCIRANJE = 432 514.45 kn
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