
Studentska udruga eSTUDENT, Trg J. F. Kennedyja 6, p.p. 137, 10 000 Zagreb raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu nagrade Zlatni indeks 2017.

I.PREDMET NATJEČAJA:

eSTUDENT objavljuje natječaj za dodjelu nagrade Zlatni indeks 2017. za godinu 2017.

II.TKO SE MOŽE PRIJAVITI:

Prijaviti se mogu sve pro�tno usmjerene pravne osobe i institucije koje su sudjelovale u studentskom životu 
na području Republike Hrvatske u 2017. godini.

III. KATEGORIJE ZA KOJE JE MOGUĆA PRIJAVA

  Stručne prakse
  Stipendije
  Ulaganje u studentske udruge i projekte
  Stručna potpora i organiziranje projekata
  Najbolji imidž

IV.SVAKA NAGRADA DODJELJUJE SE U DVIJE KATEGORIJE:

  Velika (privatna i javna/mješovita) pravna osoba
  Velike pravne osobe koje imaju više od 250 zaposlenih, više od 50 milijuna € godišnjih prihoda i više od 43 
milijuna € ukupne vrijednosti sredstava.
  Srednje i male (privatne) pravne osobe
  Male i srednje pravne osobe imaju manje od 250 zaposlenih, manje od 50 milijuna € godišnjih prihoda i manje 
od 43 milijuna € ukupne vrijednosti sredstava.
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V. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE:

1. korak

 Ispunjavanje forme s osnovnim kontakt podacima pravna osoba na službenoj Web stranici projekta   
 www.estudent.hr/zlatni-indeks unutar kojeg se odabiru kategorije u kojima se pravna osoba želi prijaviti  
 kao i jedan od dva dostupna kanala za dostavljanje potrebne dokumentacije (opisani u 2. koraku).

2. korak

 Slanje potrebne dokumentacije kroz jedan od dva dostupna kanala, preko službene e-mail adrese     
 projekta Zlatni indeks (zlatniindeks@estudent.hr) ili preporučeno na adresu: Trg J. F. Kennedyja 6, Ekono- 
 mski fakultet Sveučilišta u Zagrebu s naznakom “eSTUDENT - Prijava za nagradu Zlatni indeks 2017”.

3. korak

 Uplata kotizacije za sudjelovanje u iznosu 1.000,00kn (slovima: tisuću kuna), najkasnije do 16.veljače 2018.  
 na žiro račun Udruge u Zagrebačkoj banci : IBAN:HR4823600001101708143. Pod “Svrha plaćanja”    
 potrebno  je  navesti:  „Kotizacija za sudjelovanje na natječaju za nagradu „ Zlatni indeks 2017“, a pod   
 Uplatitelj: ime pravne osobe. Prijava će se smatrati obavljenom tek nakon što je uplaćena kotizacija za  
 sudjelovanje.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

 Natječaj se otvara 23. siječnja 2018., a završni rok za podnošenje prijave je 9. veljače 2018.
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VII. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 Prilikom prijave za pojedinu  kategoriju  pravna osoba treba predati svu relevantnu dokumentaciju. 
 Informacije o potrebnoj dokumentaciji za pojedinu kategoriju nalaze se na službenoj web stranici   
              projekta: www.estudent.hr/zlatni-indeks

VIII. NEDOVOLJNA ILI NETOČNA DOKUMENTACIJA:

 U slučaju da je zaprimljena dokumentacija nedovoljna ili netočna, eSTUDENT će o tome izvijestiti pravnu  
 osobu te zatražiti dodatne dokumente. Ukoliko niti tada pravna osoba ne dostavi potpunu dokumentaci- 
 ju, eSTUDENT zadržava pravo isključivanja pravne osobe iz sudjelovanja.

IX. ODABIR PODUZEĆA I DODJELA NAGRADA:

 Povjerenstvo, tijelo koje se sastoji od predstavnika studentskih udruga i zborova, dužno je pregledati  svu   
 dostavljenu  dokumentaciju i na temelju jasno navedenih kriterija donijeti konačnu odluku o pobje-  
 dnicima.
 Dodjela nagrada održat će se na Svečanoj ceremoniji  20. ožujka 2018. u Zagrebu na kojoj će prisustvovati  
              svi nominirani.
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X. DODATNE INFORMACIJE:

Za sva dodatna pojašnjenja u svezi ovoga natječaja pravne osobe se mogu javiti: 
 a) na službenu e-mail adresu projekta zlatniindeks@estudent.hr
 b) Petru Talijiću, voditelju projekta na mail adresu petar.talijic@estudent.hr ili na broj mobitela     
                   099/815-0420

 c) Maji Vizentaner, zamjenici voditelja projekta na mail adresu maja.vizentaner@estudent.hr ili na broj                     
                  mobitela 091/951-9551

U Zagrebu, 23. siječnja 2018.
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