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za dodjelu potpora za sudjelovanje na 4. hrvatskom mikroskopijskom 
kongresu s međunarodnim sudjelovanjem 

 
 
PREDMET NATJEČAJA: potpora za sudjelovanje na 4. hrvatskom mikroskopijskom 
kongresu s međunarodnim sudjelovanjem  
 
Hrvatsko mikroskopijsko društvo (HMD) dodjeljuje novčanu potporu za sudjelovanje na 
4. hrvatskom mikroskopijskom kongresu (4HMK) s međunarodnim sudjelovanjem koji će 
se održati od 18. do 20. svibnja 2022. godine u Poreču. Pravo prijave imaju članovi HMD-
a, prema uvjetima Pravilnika o načinu ostvarivanja potpora HMD-a. Potpore se dodjeljuju 
mladim članovima društva (doktorandi i poslijedoktorandi) koji imaju prednost pri 
natječaju te ostalim članovima koji nisu do sada primili potporu HMD-a. Ne može se 
prijaviti više od jedne osobe po sažetku. Tematika predavanja mora biti vezana uz 
mikroskopiju. Društvo će pokriti troškove kotizacije 4HMK kongresa te smještaja u 
dvokrevetnoj sobi za 10 članova, prema navedenim uvjetima. Članovima koji dobiju 
potporu, a žive izvan Zagreba odobrit će se i trošak putovanja u iznosu visine povratne 
autobusne karte iz mjesta njihovog stanovanja. Svi članovi koji kreću iz Zagreba već imaju 
osiguran povratni autobusni transfer. 
 
Za sudjelovanje na natječaju potrebno je do 27. veljače 2022. na e-mail adresu HMD 
(info@mikroskopija.hr) s naznakom „Natječaj – potpora za sudjelovanje na skupu“ poslati 
sljedeće dokumente: 
 

- sažetak i potvrdu o slanju/prihvaćanju sažetka ako je već prihvaćen; 
- iznos i vrstu troškova za koje se traži potpora (kotizacija, put, smještaj); 
- kratak životopis s popisom publikacija; 
- motivacijsko pismo s opisom aktivnosti kandidata u HMD (najviše jedna 

stranica). 

Odluku o dobitnicima potpora donijet će Predsjedništvo HMD-a uz mišljenje Upravnog 
odbora HMD-a. Poželjno je da kandidati u životopisu imaju aktivnosti popularizacije 
mikroskopije i HMD-a. Odluka o dobitnicima stipendije bit će priopćena u roku od 2 tjedna 
nakon završetka natječaja. 
Od stipendista se očekuje izvješće i izlaganje na jednom od nadolazećih mjesečnih 
sastanaka, te sudjelovanje na barem 2 mjesečna sastanka HMD-a u tekućoj godini. Ukoliko 
to ne učine, u budućnosti će im se uskratiti mogućnost dobivanja bilo koje potpore 
Društva.  
 
U Zagrebu, 7. veljače. 2022.  

dr. sc. Suzana Šegota, 
predsjednica HMD 

mailto:info@mikroskopija.hr

