
Конструктивно напредно размишљање CAT (Constructive Advanced 
Thinking 

Обавјештавамо вас да је Израелски институт за напредне студије IIAS (The Israel Institute for Advanced 
Studies) расписао Позив за пријаву „Конструктивно напредно размишљање CAT (Constructive Advanced 
Thinking)“. 

  

Рок за подношење пријава је 5. септембар 2019. године до 15:00 часова (вријеме у Паризу). 

  

CAT је отворени међународни позив дизајниран да подстакне интердисциплинарне истраживачке 
тимове младих перспективних појединаца који желе да одговоре на нове друштвене проблеме са новим 
идејама. 

  

Циљеви предметног позива су: 

                       пружити подршку међународним истраживачким тимовима, састављеним од истраживача у 
раној фази каријере, за спровођење фундаменталних истраживања с циљем пружања идеја усмјерених 
на рјешење проблема који угрожавају наша друштва; 

                       подстицање трансформације предметних идеја у реалне акције и тимова у будуће водеће 
мреже напредног размишљања. 

  

Организације (креатори политикa, индустрије, невладине организације…) које су заинтересоване да 
се баве овим питањем са фундаменталним истраживањима су добродошле да учествују у 
CAT пројекту и могу да буду заступљене у тиму. 

  

CAT ће тимовима истраживача (од три до пет особа) обезбиједити вријеме и простор за размишљање 
и дискусију у најбољем истраживачком окружењу које Европа може да понуди. Сваки тим треба да 
укључи учеснике из најмање двије различите земље. У тиму учествују чланови који су свој докторат 
стекли послије јануара 2010. године. 

  

CAT ће покривати путне трошкове и трошкове смјештаја за тимске састанке / кратке боравке у 
институцијама које учествују, те постоји могућност финансирања мањег износа осталих трошкова 
везаних за истраживање. 

  

У прилогу достављамо Позив за пријаву, а детаљне информације о Позиву доступне су на сљедећој 
интернет страници: http://www.as.huji.ac.il/node/1485. 

  

http://www.as.huji.ac.il/node/1485


Молимо апликанте из Републике Српске да обавијесте Министарство за европске интеграције и 
међународну сарадњу (fondovieu@meoi.vladars.net) о подношењу апликације на предметни позив. 

  

У случају да желите да примате обавјештења о отвореним позивима за достављање пројектних 
приједлога у оквиру других програма и фондова ЕУ или уколико не желите да убудуће примате 
обавјештења о отвореним позивима, молимо да нас обавијестите на адресу електронске поште 
fondovieu@meoi.vladars.net. 

  

С поштовањем, 

  

Одјељење за фондове и развојну помоћ ЕУ 

Ресор за европске интеграције  

Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу 

Влада Републике Српске 

web: www.vladars.net 
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