
UPUTE ZA STRANE DRŽAVLJANE KOJI TRAŽE POTPORU 

 

Tko može zatražiti potporu? 

Profesori, znanstveni suradnici, stručnjaci, javne osobe i radnici u kulturi koji su 
pozvani na gostovanje na sveučilišnim ili kulturnim institucijama u Italiji, i to u 
sklopu studijskog ili istraživačkog projekta. Potpora će biti dodijeljena u obliku 
pokrivanja dijela troškova boravka. 

 

Kome poslati molbu? 

Strani državljani molbe predaju Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu. 

 

Koje dokumente molba mora sadržavati? 

Molba za potporu može biti poslana prije ili nakon završetka boravka u Italiji, a 
treba sadržavati sljedeće dokumente: 

1. potpisanu izjavu (vidi prilog na tal.) 

2. pozivno pismo od strane talijanskog sveučilišta ili kulturne institucije na 
službenom listovnom papiru sa zaglavljem, s istaknutim datumom te potpisom 

3. pismo kojim kandidat prihvaća poziv, na službenom listovnom papiru sa 
zaglavljem, s istaknutim datumom te potpisom 

4. Curriculum vitae 

5. fotokopija važeće osobne isprave 

6. potpisana izjava o korištenju osobnih podataka (v. prilog na tal.) 

7. eventualna ostala korisna dokumentacija 

 

Obrada pristiglih molbi 

Talijanski institut za kulturu koji je zaprimio molbu izrazit će svoje pozitivno ili 
negativno mišljenje. Molbe koje su ocjenjene pozitivno, proslijedit će se 
nadležnom uredu u talijanskom Ministarstvu vanjskog poslova i međunarodne 
suradnje. Podnositelji onih molbi koje su odbijene bit će obaviješteni pismenim 
putem.  



Nadležni ured u Rimu razmotrit će molbe koje mu Talijanski institut u Zagrebu 
proslijedi, dati svoje mišljenje (pozitivno ili negativno) o čemu će Talijanski 
inst. obavijestiti podnositelja molbe. 

 

Koliko iznosi visina potpore? 

Potpora koju dodjeljuje talijansko Ministarstvo jest jednokratna te iznosi 120 
eura po danu za prvih 6 dana boravka, te 93 eura za sedmi i osmi dan boravka. 
(ukupni maksimalni iznos: 906 Eura). Eventualna financijska potpora 
ograničena je na period od 8 dana. Za odobravanje potpore ubrajaju se samo oni 
dani tijekom kojih se efektivno odvijala istraživačka, odnosno, kulturalna 
djelatnost u Italiji. Ovisno o dostupnosti fonda, nadležni ured u tal. Ministarstvu 
može odlučiti o isplati potpore za manji broj dana u odnosu na onaj koji se traži 
u molbi.  

 

Na koji se način isplaćuje potpora?   

Za razliku od prethodnih natječaja, potpore za strane korisnike bit će isplaćene 
posredstvom Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu, koji je molbu i 
zaprimio. 

 

Je li potrebno podnijeti finalni izvještaj? 

Jest. Strani državljani, korisnici potpore, dužni su predati Talijanskom institutu 
za kulturu finalni izvještaj o aktivnostima tijekom boravka u Italiji. Izvještaj je 
potrebno predati najkasnije 30 dana nakon završetka boravka u Italiji. Talijanski 
institut će primljene izvještaje proslijediti nadležnom uredu u Rimu.  

 Za sve informacije: 

editoria.iiczagabria@esteri.it  
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