Natječaj za financiranje projekata za rasnu ravnopravnost i inkluziju: poziv na dostavu
projektnih prijedloga
Napomena: potpuna i točna prijava detaljno odgovara na pitanja postavljena u nastavku.
OPIS:
Center for Diversity and Inclusion (Centar za različitost i inkluziju) u suradnji s Office of Educational
Improvement and Innovation (Ured za unaprjeđenje obrazovanja i inovacije) radi na poticanju
poštovanja, jednakosti i inkluzije u OHSU-ovu okruženju za učenje. Natječaji za financiranje projekata za
rasnu ravnopravnost i inkluziju (REI) namijenjene su kreativnim projektima koji imaju utjecaj na
trenutačne ciljeve povezane s različitosti, a potiču i podržavaju antirasističko djelovanje u organizaciji
OHSU.
Ciljevi programa financiranja REI:
a. potaknuti nastavnike, osoblje i studente da se aktivno uključe u suočavanje s rasizmom i
problemima intersekcionalnosti rase i seksizma, rase i klase, rase i homofobije, rase i dobi te
rase i invaliditeta
b. promicati antirasističke prakse u zapošljavanju i zadržavanju ljudi koji rade u edukacijskim
programima u OHSU-u i
c. podržavati razvoj obrazovnih inicijativa i politika koje vrednuju humanost, promiču antirasizam i
svima dopuštaju da ih se čuje i cijeni.
Sljedeći projektni prijedlozi imaju prioritet:
 projekti koji ističu i promiču naglasak na intersekcionalnosti identiteta
 projekti u kojima su angažirane različite skupine i organizacije iz zajednice i u kojima se surađuje
s njima
 projekti u kojima su partneri skupine za poticanje potencijala zaposlenika i/ili druge slične
skupine pod vodstvom zaposlenika i studenata i kojima se potiču inkluzivna okruženja u kojima
vlada različitost.
TKO MOŽE PODNIJETI PRIJEDLOG:
1. Prijedlog mogu podnijeti svi nastavnici, zaposlenici, studenti, specijalizanti, stipendisti ili
postdoktorandi OHSU-a.
2. Pronađite sponzora/mentora iz organizacije OHSU (npr. nastavnika, postdoktoranda ili osobu s
izvršnim funkcijama koja je stručna i/ili ima utjecaj na području koje vas zanima). Nakon što
pronađete OHSU sponzora, zatražite od te osobe pismo podrške.
3. Projektni prijedlog mogu podnijeti pojedinci ili timovi.
Uvjeti:
1. Podnositelji mogu podnijeti jedan projektni prijedlog i ne smiju biti autori nijednog drugog
prijedloga.
2. Vrijednost prijedloga ne smije prelaziti 10.000 $.
ROK ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA
15. rujna 2021.
Prijedlog poslati Povjerenstvu za minifinanciranje projekata REI (REI Mini-Grant committee) na adresu
eii@ohsu.edu do 15. rujna 2021.

POSTUPAK PRIJAVE I SLANJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
Prijava mora imati strukturu predloška prikazanog u Prilogu A i ispunjavati kriterije iz Priloga B.
EVALUACIJA PRIJEDLOGA I OBAVIJEST O DODJELI
1. Evaluacija prijedloga za financiranje REI sastoji se od dvije faze. U prvoj fazi povjerenstvo
pregledava ispunjavaju li prijedlozi kriterije iz Priloga B i odabire finaliste. U drugoj se fazi
obavještavaju finalisti i dodjeljuje im se „sponzor natječaja” ako ga još nemaju. Taj sponzor
pomoći će finalistima da prijedlog bude unutar predviđenog proračuna za financiranje i da
dorade završne detalje prijedloga. Najmanje jedan član povjerenstva za odabir bit će član
zajednice koji poznaje dekolonizacijske istraživačke metode i istraživačke prakse umjerene na
zajednicu.
2. Pobjednici će biti obaviješteni u rujnu 2021., a odluka o dodjeli financiranja bit će objavljena na
internetskim stranicama CDI-ja i F.R.E.E.-ja.
3. Broj prijedloga koji će se financirati ovisi o kvaliteti prijedloga i dostupnim financijskim
sredstvima.
4. Evaluacijske kriterije pogledajte u Prilogu B.
UPUTE ZA POBJEDNIKE
1. Šezdeset (60) dana od završetka projekta Povjerenstvu za financiranje projekata REI treba
dostaviti završno izvješće (najkasnije 18 mjeseci od datuma dodjele) zajedno s primjercima
razvijenih materijala, informacijama o diseminaciji (publikacije, prezentacije, medijsko
izvještavanje, internetske stranice ili edukacijski materijali), informacijama o održivosti (planovi
za nastavak, proširenje ili izmjenu projekta), evaluacijom programa (Jeste li ostvarili zamišljene
ciljeve? Kako to znate? Opišite kako ste ocijenili učinkovitost projekta) i detaljnim financijskim
izvješćem.
2. Diseminacija: publikacije, prezentacije i/ili proizvodi koji su proizašli iz projekta izrazito su
dobrodošli.
3. Godinu dana nakon dobivanja financiranja treba izraditi privremeno izvješće koje treba
sadržavati informacije o dosadašnjem napretku, preprekama i rješenjima, aktivnostima
diseminacije i iskorištenosti sredstava.
Rok za predaju prijedloga: 15. rujna 2021.
Objava pobjednika: 15. listopada 2021.
Distribucija sredstava: Povrat sredstava do rujna 2022.
Privremeno izvješće: ožujak 2022.
Završetak projekta: rujan 2022.
Rok za završno izvješće: 31. prosinca 2022.
Radi transparentnosti prijedlozi i (privremena i završna) izvješća svih prihvaćenih projekata bit će
objavljeni na internetskim stranicama OHSU-a.
KONTAKT
Za upite o prijavi obratite se Povjerenstvu za minifinanciranje projekata REI (REI Mini-Grant Committee)
na eii@ohsu.edu.

PRILOG A:
PREDLOŽAK OBRASCA ZA PRIJAVU
Cijelu prijavu dostavite u obliku jednog PDF dokumenta.
1. dio: Naslovnica
Naziv projektnog prijedloga za financiranje projekata za rasnu ravnopravnost i inkluziju (REI)
Podaci za kontakt svakog podnositelja koji podnosi prijedlog
Podaci za kontakt
 ime i prezime, titula i funkcija ključnih sudionika koji podržavaju projektni prijedlog
 adresa e-pošte u kampusu, ako postoji (ohsu.edu)
 glavni broj telefona
 naziv odjela, ureda, programa ili odsjeka
Informacije o projektu:
Najviše tri stranice s jednostrukim proredom (font Times New Roman veličine 12), sa svim tablicama,
slikama, prilozima, koje moraju sadržavati:
 naziv projektnog prijedloga
 opis ideje i potrebe za financiranjem u svrhu poticanja rasne ravnopravnosti i inkluzije (REI) u
OHSU-u. U odgovoru se osvrnite na sljedeće:
a) trajanje projekta, datum početka i datum završetka projekta
b) zašto je vaš pristup primjeren
c) na koji način vaša ideja pridonosi ostvarenju jednog ili više ciljeva na području rasne
ravnopravnosti i inkluzije
** Ako/kad budete odabrani za finalista, dostavite nacrt proračuna koji trebate izraditi u suradnji sa
svojim „sponzorom natječaja”.

PRILOG B: KRITERIJI ZA ODABIR
Što se može financirati:
 podugovori
 honorari za vanjske predavače
 ispis materijala, tehnološka oprema i troškovi za potrošni materijal
 najamnina za prostor ili opremu
 hrana na događanjima
 administrativna podrška za pokretanje projekta
Što se ne može financirati:
 prijave u kojima se traži retroaktivno financiranje
EVALUACIJSKI KRITERIJI
1. usklađenost s ciljevima natječaja
2. utjecaj i važnost projekta
3. stupanj suradnje
4. vremenski okvir

