Nekoliko ključnih koraka do najbolje prijave
Želiš da tvoja prijava bude vrhunski pripremljena? Savjeti članova stručne komisije prikupljeni na
osnovi iskustava iz prethodnih izdanja natječaja Moj Zaba Start možda ti mogu pomoći….

SAVJETI ZA LAKŠI PROCES PRIJAVE
1. Registracija, pa prijava
Ako prvi put pristupaš web-prijavnici, prvi je korak registracija tvojeg korisničkog računa.
Registriraj se unosom svoje e-adrese i lozinke. Klikni na „Registracija“

Nakon toga možeš pristupiti prijavi projekta.

Za svaki sljedeći pristup web-prijavnici prijavi se unosom e-maila i lozinke uz klik na „Prijava“.

Odabirom željenog natječaja pristupaš prijavnici za taj natječaj. Sretno!

2. Keep it simple, bez specijalnih znakova
Radi zaštite web-korisnika i podataka koji se predaju u procesu prijave na natječaje u web-obrascu za
prijavu nije dopušten unos specijalnih znakova: \ / & * < > ^.
Ako tvoj odgovor sadržava te znakove, sustav će ih automatski prepoznati, blokirati i tražiti ispravak
teksta.
Pojednostavi svoj tekst i izbjegavaj te znakove u poljima za unos teksta.

3. Ponekad nešto jednostavno zapne. Što učiniti…


Ako copy-paste iz Worda ne radi

Savjetujemo da se tekst upisuje izravno u web-prijavnicu. No što ako pripremaš svoje odgovore u
Word dokumentu iz kojeg ih je najbrže i najlakše kopirati? U tom slučaju preporučujemo da se
koristiš Notepadom kao međustanicom. Kopiraj tekst iz Worda u Notepad koji će ga osloboditi
eventualnih suvišnih formata, nakon toga tekst iz Notepada kopiraj u polje za odgovor u webprijavnici.



Ako se prilog ne može učitati

Prilog možda nije u odgovarajućem formatu. Formati koji se prihvaćaju jesu: MS Word, MS PPT i PDF.



Nakon odgovora na zadnje pitanje ne vidiš oznaku da je prijavnica 100 %
popunjena

To znači da nisu uneseni odgovori na sva pitanja u prijavnici. Vrati se na prethodnu stranicu i provjeri
još jednom sve odgovore. Dodaj odgovor na pitanje koje je ostalo neodgovoreno. Nakon toga na
prijavnici bi se trebalo prikazati 100 % popunjenosti.
Prilog prijavi nije obvezan te će i bez njega prijavnica imati 100 % popunjenosti.



Ako nakon prijave na tvoju e-adresu nije stigao e-mail s potvrdom o prijavi

Nakon završetka popunjavanja prijavnice potrebno je kliknuti na gumb za potvrdu prijave. Vrati se još
jednom u svoju web-prijavnicu i provjeri je li tvoj projekt završen i predan. Ako je projekt uredno
predan, na ekranu će ti biti ispisana poruka: „Vaš projekt je zaprimljen. Hvala na prijavi!“
Ako uz to nije uslijedila i e-poruka potvrde, javi nam se na e-adresu natječaja na koji se prijavljuješ.
Provjerit ćemo o čemu je riječ i potvrditi ti da je prijava zaprimljena.



Pogledaj simulaciju popunjavanja prijavnice

U jednostavnom primjeru uočit ćeš neke od čestih pogrešaka
koje prijavitelji nesvjesno čine i saznati kako ih izbjeći.

POKRENI SIMULACIJU

SAVJETI ZA ŠTO KVALITETNIJU PRIJAVU
Želiš da tvoja prijavnica bude the best in class? Slijedi ove savjete:

1. Manje je više!
Neka tvoj odgovori na pitanja budu konkretni, kratki i jasni, bez ponavljanja već navedenog u
prethodnom odgovoru.

2. Ispričaj priču o svojem projektu
Odgovarajući na pitanja uvedi nas u svijet svojeg projekta. Neka odgovori u slijedu grade priču.
Prijavnica je koncipirana da te vodi upravo tim putem.

3. Ne zaboravi na važne detalje
Ponekad pitanje nije obuhvatilo sve što nam želiš reći u svojem odgovoru. Pripazi da u odgovorima
obuhvatiš sve najvažnije o projektu. Pobrini se da onaj tko čita tvoju prijavu može iz odgovora shvatiti
projekt, njegov tijek, ciljeve i benefite koje donosi.

4. Prilog ima svoju funkciju
Sve što ne stane u tekst odgovora ili se može bolje predočiti na druge načine – slikovno, tablicama,
hodogramima i slično – neka ide u prilog tvoj prijavi.

5. Smisli najbolji naziv projekta
Neka naziv tvojeg projekta bude kratak i zvučan. Postaneš li finalist, lakše ćemo prezentirati projekt
prepoznatljivog i pamtljivog naziva, a to ti može donijeti i dodatne prednosti kod glasovanja javnosti.

ZA ONE KOJI (UVIJEK) ŽELE VIŠE
Od ove godine posebno smo razradili još dvije nove funkcionalnosti:



Moj profil – prati svoje projekte

U ovom dijelu web-portala uvijek će ti biti dostupne sve tvoje prijave – započete, završene,
prijavljene. Moći ćeš ih pregledavati i po godinama i dopisivati dodatne podatke u svoj profil.



Anketa – reci nam što misliš

Nakon završetka prijave stiže ti poziv za kratku anketu. Odgovorima ćeš moći iskazati svoje iskustvo
prijave na natječaj i ponuditi prijedloge za buduća izdanja natječaja Moj Zaba Start.



Šalabahter uvijek pali

I za kraj, u novom web-području Savjeti pogledaj sve naše savjete i preporuke za uspješnu prijavu na
jednom mjestu.

Sretno s prijavom i nadamo se susretu u finalu! 

