USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI UIP-05-2017
Hrvatska zaklada za znanost

Protokol za administrativni pregled prijava
Šifra projektnog
prijedlog:
Akronim:

Ime i prezime podnositelja projektnog prijedloga:

1. Sva je potrebna prijavna dokumentacija priložena na hrvatskom i engleskom jeziku.
DA

NE

2. Sva prijavna dokumentacija podnesena je na važećim službenim obrascima HRZZ-a.
DA

NE

3. Prijava sadrži svu dokumentaciju propisanu natječajem:

Dokumentacija propisana natječajem
Administrativni

obrazac

koji

sadrži

DA

vlastoručne

NE

potpise

predlagatelja projektnog prijedloga i čelnika Organizacije (ili
ovlaštenog zastupnika ako je predlagatelj ujedno i čelnik
Organizacije) te pečat Organizacije.
(Označiti DA ako obrazac sadrži sve navedeno)
Prijavni obrazac u kojem su popunjena sva pitanja.
Obrazac Potpora Organizacije koji sadrži vlastoručne potpise
predlagatelja projektnog prijedloga i čelnika Organizacije (ili
ovlaštenog

zastupnika

ako

je

podnositelj

ujedno

i

čelnik

Organizacije) te pečat Organizacije.
(Označiti DA ako obrazac sadrži sve navedeno)
U obrascu Potpora Organizacije naznačen je iznos sufinanciranja u
visini

od

najmanje

15%

iznosa

traženog

od

HRZZ-a,

te

područje/područja u kojima je akreditirana Organizacija.
Financijski plan u kojemu ukupan iznos troškova Diseminacije ne
prelazi u prve dvije godine provođenja projekta 40.000,00 HRK te
60.000,00 HRK u zadnje tri godine.
(Označiti DA ako su ispunjene obje tablice u obrascu)
Radni plan razrađen je sukladno uputama i uključuje obvezne
ciljeve.
Financijski plan razrađen je sukladno uputama i povezan s radnim
planom.
Projekt je prijavljen u području za koje je Organizacija
akreditirana.
Diploma o doktoratu znanosti.
*Dokumenti koji dokazuju prekide u karijeri (potvrde o rodiljinom i
roditeljskom dopustu, dugotrajna oboljenja itd.)

ostaviti prazno
ukoliko nije

ostaviti prazno
ukoliko nije
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*Ako je primjenjivo, dostavljena su pisma namjere koja sadrže sve
potrebne ovjere.

Uvjeti za voditelja projekta

primjenjivo

primjenjivo

ostaviti prazno
ukoliko nije
primjenjivo

ostaviti prazno
ukoliko nije
primjenjivo

DA (točno)

NE (netočno)

Stekao je doktorat znanosti pred više od 2 i manje 7 godina (ako je
primjenjivo – dostavio je potvrde koje dokazuju prekide u karijeri) i
nije uz prekide u karijeri doktorirao pred više od 11 godina.
Zaposlen je ili će biti zaposlen za vrijeme trajanja projekta.
Zaposlen je na odgovarajućoj Organizaciji u skladu s uvjetima
natječaja.
Nije voditelj projekta financiranog od HRZZ-a i/ili UKF-a.
Na natječajnom roku UIP-05-2017 nije prijavljen kao suradnik ni
na jednom drugom projektnom prijedlogu.
Ukoliko je neki od gore navedenih odgovora NE – projektni prijedlog se automatski isključuje iz
daljnjeg postupka vrednovanja.

Postoji li neki drugi razlog za administrativno odbacivanje

DA

NE

projektnog prijedloga?
Molimo obrazložite ukoliko postoje razlozi za administrativno odbacivanje projektnog prijedloga.

Konačna ocjena projektnog prijedloga - status:
PROJEKTNI PRIJEDLOG JE ZADOVOLJIO ADMINISTRATIVNU PROVJERU
DA

NE

