Na temelju statuta Hrvatskog mikroskopijskog društva, Skupština dana 10. prosinca 2021.
donosi slijedeći:

PRAVILNIK

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava članova Hrvatskog
mikroskopijskog društva (u nastavku HMD) na financijsku potporu HMD-a.

Financijska potpora HMD-a u pravilu se dodjeljuje internim natječajem kojim se potiče
sudjelovanje članova HMD-a na konferencijama, ljetnim školama i radionicama čija je
tematika povezana s mikroskopijom.
Potpore se u pravilu dodjeljuju za podmirivanje troškova prijevoza, prehrane i sudjelovanja
na konferencijama ili sastancima vezanim uz tematiku mikroskopije.

REDOVNE POTPORE

Pravo na financijsku potporu pri internim natječajima HMD-a imaju članovi HMD-a koji
ispunjavaju sve sljedeće uvjete:
1.
2.
3.

na konferencijama predstavljaju temu povezanu s mikroskopijom ili pohađaju radionicu
ili ljetnu školu mikroskopije,
članovi su HMD-a najmanje jednu godinu (plaćene najmanje dvije članarine),
nemaju dugovanja članarina, uključujući i tekuću godinu,

4.
5.

aktivno sudjeluju u radu HMD-a (barem sudjelovanjem na dva mjesečna sastanka HMDa godišnje),
obvezuju se da po povratku s konferencije, radionice ili ljetne škole održe predavanje o
tematici za koju su ostvarili financijsku potporu.

IZVANREDNE POTPORE

Pravo na financijsku potporu HMD-a izvan redovnih natječaja imaju članovi HMD-a koji uz
uvjete iz Članka 3. dodatno ispunjavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta:
1.
2.

3.

aktivno sudjeluju u radu tijela HMD-a (Upravni odbor, Predsjedništvo),
volontiraju u aktivnostima HMD-a (izrada sadržaja povezanih s tematikom
mikroskopije za internetske stranice HMD-a, organizacija kongresa, radionica, škola ili
održavanje znanstvenih predavanja s tematikom mikroskopije, prijava na natječaje za
financiranje rada i aktivnosti HMD-a, održavanje popularizacijskih događaja i slično),
održe pozvano predavanje u sklopu mjesečnog sastanka HMD-a.

Ako se mjesečni sastanak HMD-a odvija na udaljenosti većoj od 100 km od mjesta boravka
člana HMD-a, taj član ima pravo tražiti povrat putnih troškova dolaska na mjesečni sastanak.
Ovo pravo svaki član može koristiti jednom godišnje, a najviše se može izdati 10 povrata
troškova u jednoj kalendarskoj godini.

POSTUPAK TRAŽENJA POTPORA

Prijedlog za traženje i realizaciju potpore HMD-a mora sadržavati:
• opis aktivnosti za koju se traži potpora (izlaganje na konferenciji, sudjelovanje
na radionici i slično),
• opis aktivnosti člana u HMD-u,
• obrazloženje zašto je ta aktivnost od važnosti za HMD,
• pregled troškova aktivnosti.

POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORA

Pojedini član HMD-a može dobiti jednu redovnu i jednu izvanrednu potporu u istoj
kalendarskoj godini.
Članovi koji zadovoljavaju uvjete za izvanredne potpore imat će prednost pri internim
natječajima za redovne potpore HMD-a.
HMD može dodijeliti najviše deset izvanrednih potpora u istoj kalendarskoj godini, od čega
u pravilu barem polovica mora biti dodijeljena pozvanim predavačima na mjesečnim
sastancima. U iznimnim slučajevima, uz pismeno obrazloženje moguće je od Upravnog
odbora HMD-a zatražiti odobrenje većeg broja potpora.
Iznos pojedinačne potpore ne može prelaziti 5.000,00 kn.
U iznimnim slučajevima, uz pismeno obrazloženje moguće je od Upravnog odbora HMD-a
zatražiti odobrenje većeg iznosa potpore.
Prednost pri dobivanju potpora imaju mlađi članovi HMD-a, (doktorandi i osobe koje su
obranile doktorat prije najviše 7 godina), osobe koje su redovno plaćale članarinu HMD-a
preko 10 godina te osobe koje nisu primile redovnu ili izvanrednu potporu HMD-a u zadnje
3 godine.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se osim ako je u pojedinom slučaju drugačije uređeno
zakonom ili drugim propisom.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave.
Pravilnik se objavljuje na mrežnim stranicama HMD-a.

U Zagrebu, 10. prosinca 2021.

Predsjednica HMD-a
dr.sc. Suzana Šegota

