На основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне
Републике Кине о научној и технолошкој сарадњи, потписаног 7. априла 2009.
године, који је ступио на снагу 24. децембра 2009. године, Меморанадума о
разумевању између Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије и Министарства науке и технологије Народне Републике Кине
o заjeдничком финансирању истраживачких и развојних пројекатa, усвојеног
Закључком Владе 05 бр.018-5500/2016, од 13.06.2016. године и потписаног
18.6.2016. године, и Протокола са Четвртог заседања српско-кинеског
Мешовитог комитета за научну и технолошку сарадњу, одржаног у Пекингу 18.
јануара 2018.год.,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује

КОНКУРС
за суфинансирање научноистраживачких и развојних пројекатa између
Републике Србије и Народне Републике Кине за период 2020 – 2022. године

Увoд
Предмет овог конкурса је да се циљеви који су идентификовани у
Меморандуму о заједничком финансирању истраживачких и развојних пројекатa
потписаном од стране влада Републике Србије и Народне Републике Кине,
реализују кроз суфинансирање научноистраживачког рада како би се подржало
спровођење основних и примењених истраживања у приоритетним областима,
при чему ће се водити рачуна о ефикасној заштити права интелектуалне својине
Појединости
У складу са наведеним међународним уговорима и договором постигнутог
између две стране приоритетне области и оквир финансирања је следећи:
1.Приоритетне области су:
- информационе и комуникационе технологије, пољопривреда, медицина,
енергија, прехрамбена технологија и заштитa животне средине

2. Обим финансирања и трајање

*) Напомена:
У оквиру програма научне и технолошке сарадње Републике Србије и
Народне Републике Кине, не могу да учествују истраживачки тимови
којима су одобрени стратешки пројекти на основу Конкруса за пројекте за
2018-20 годину.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја финансираће 6 пројеката
(по један из сваке приоритетне области) у периоду до 3 године са предвиђеним
буџетом у износу до 200.000 USA$ по пројекту.
Услови пријављивања
1.На конкурс се пријављују истраживачи и групе истраживача који су
запослени у научно-истраживачким организацијама, a који испуњавају услове у
складу са Законом о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, број
49/2019). *)
Предлози морају бити поднети истовремено у обе земље, и то: пројектни
предлози подносилаца из Републике Србије - Министарству просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из
Народне Републике Кине – Министарству за науку и технологију Народне
Републике Кине.
2. Предлози ће бити евалуирани у складу са њиховим значајем, циљевима,
садржајем, изводљивошћу истепеном технолошке развијености.
3. Предлагачи би требало да имају истраживачки потенцијал као и
могућности и ресурсе да обаве планирана истраживања, у оквиру научноистраживачке институције или високо-школске установе. Подносилац захтева
може да пријави искључиво један пројектни предлог.
4. Предложени пројекат мора да покаже чврсте основе за сарадњу. Српски
подносилац предлога пројекта би требало да има успостављене контакте и
могућност сарадње и да одржава добар однос узајамног поверења са својим
партнером из Народне Републике Кине. Очекује се да стране потпишу споразум
о сарадњи или писмо о намерама.
5. Током реализације пројекта, интелектуална својина као и информативни
извори који се односе на националну безбедност морају бити ефикасно
заштићени.
6. Власништво над правом интелектуалне својине биће дефинисано
међусобним споразумом у погледу одговарајућих доприноса страна и њихових
учесника у активностима у оквиру сарадње, степена учешћа у стицању правне
заштите и лиценцирању интелектуалне својине, као и свих других фактора који
буду сматрани прикладним.
Процедура пријављивања на конкурс
Заједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено
пријављују Координаторима Програма обе Стране. Пројектни предлози
подносилаца из Републике Србије достављају се у задатим пријавним
формуларима – српском Министарству просвете, науке и технолошког развоја, а
пројектни предлози подносилаца из Народне Републике Кине, кинеском
Mинистарству за науку и технологију.

*) Напомена:
У оквиру програма научне и технолошке сарадње Републике Србије и
Народне Републике Кине, не могу да учествују истраживачки тимови
којима су одобрени стратешки пројекти на основу Конкруса за пројекте за
2018-20 годину.

Пријаве које поднесе само једна страна сматраће се некомплетним и неће бити
разматране.
У Републици Србији, пријава пројекта на овај Конкурс се подноси на српском и
енглеском језику и садржи:
- потписане и оверене пријавне формуларе, којима се утврђује опис пројекта,
циљеви пројекта, методологија, ресурси и очекивани резултати пројекта
- биографије руководиоца пројекта и чланова истраживачке групе српске
истраживачке групе, као и кратке биографије руководиоца пројекта и чланова
кинеске истраживачке групе
- у прилогу биографија треба доставити до 5 најважнијих публикација
истраживачке групе које се односе на тему истраживања пројекта у последњих 5
година.
Пројектну пријаву потребно је доставити (лично,
препоручено) до 27 децембра 2019.

поштом или

на адресу:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Конкурс за суфинансирање развојних и научноистраживачких пројекатa између
Републике Србије и Народне Републике Кине
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције, Одсек за развојне и
истраживачке програме и пројекте у науци и образовању
Немањина 22-26
11000 Београд,
и паралелно и на електронску адресу: china@mpn.gov.rs
Непотпуни предлози, као и предлози примљени након наведеног рока неће
бити разматрани.

Додатне информације:
Mp Светлана Богдановић

SUN Xueping

*) Напомена:
У оквиру програма научне и технолошке сарадње Републике Србије и
Народне Републике Кине, не могу да учествују истраживачки тимови
којима су одобрени стратешки пројекти на основу Конкруса за пројекте за
2018-20 годину.
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*) Напомена:
У оквиру програма научне и технолошке сарадње Републике Србије и
Народне Републике Кине, не могу да учествују истраживачки тимови
којима су одобрени стратешки пројекти на основу Конкруса за пројекте за
2018-20 годину.

