Program
“Potpora istraživačima za prijavu na programe
Europskog istraživačkog vijeća”
Natječajni rok 2018-3

Ovaj je natječaj izrađen na temelju općih akata Hrvatske zaklade za znanost. Prijavljivanjem na natječaj prihvaćate
njihovu primjenu.
Izrazi u muškom rodu koji se u ovom natječaju koriste za osobe neutralni su i odnose se na osobe oba roda.
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O programu
Europsko istraživačko vijeće (European Research Council, dalje u tekstu: ERC) dalo je podršku
Hrvatskoj zakladi za znanost (dalje u tekstu: Zaklada) za pokretanje programa koji će potencijalnim
prijaviteljima iz Hrvatske na natječaje ERC programa financirati posjete voditeljima ERC projekata
koji se trenutno provode i provodit će se u vrijeme planirano za posjetu.
Cilj programa je poticanje hrvatskih istraživača za prijavu na tri vrste ERC programa (Starting Grant
(SG), Consolidator Grant (CoG) i Advanced Grant (AdG)) kako bi se jačanjem njihove sposobnosti
povećala uspješnosti prijava iz Hrvatske na natječajima ERC programa.
Zaklada će provesti natječaj sukladno smjernicama ERC-a od 19. siječnja 2016. godine, koje su
dostupne na sljedećoj poveznici:
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/Fellowship_Visit_ERC_Grantee.pdf.

Ukratko o natječaju

Datum raspisivanja natječaja: 29. ožujka 2018.
Rok za prijavu: 2. svibnja 2018. do 13:00
Natječaj je otvoren za prijave iz svih područja znanosti.
Prijavitelj: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili
tehnologiji.
Pojedinačan iznos financiranja: 2.000 eura neto mjesečno (u kunskoj
protuvrijednosti)
Trajanje financiranja: 3 do 4 mjeseca
Okvirni kraj vrednovanja: srpanj 2018. godine

Ciljevi natječaja

Ovim programom se potiče razvoj suradnje između hrvatskog istraživača (gostujući istraživač) i
sadašnjeg voditelja ERC projekta radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave
projektnog prijedloga za natječaj ERC programa.
Sukladno tome, krajnji je cilj programa prijava gostujućeg istraživača na sljedeći dostupni natječaj
ERC programa (Starting Grant, Consolidator Grant ili Advanced Grant) koji će biti objavljen nakon
posjeta. Ako ta prijava projektnog prijedloga ne bude prihvaćena za financiranje, kandidat se mora
ponovno prijaviti na prvi dostupni natječaj, uzimajući u obzir ograničenje za ponovnu prijavu.
Ograničenje za ponovnu prijavu je uvjetovano prijavom projektnog prijedloga na prvi natječaj –
molimo da provjerite radni program za ERC program za odgovarajuću godinu kako biste dobili
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najnovije informacije o ograničenju na ponovnu prijavu.

Uvjeti prijave projektnih prijedloga

Institucija koja se prijavljuje na natječaj jest znanstvena organizacija u kojoj je zaposlen gostujući
istraživač (matična institucija). Institucija može podnijeti više prijava na ovaj natječaj.

Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:


Aktivan istraživač (doktorat znanosti, iskustvo u vođenju projekata, uspostavljena i aktivna
istraživačka grupa, relevantne publikacije i/ili patenti iz područja istraživanja koje predlaže u
projektu) s dosadašnjim priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; gostujući istraživač
mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa koji su navedeni u
godišnjem programu za ERC program.



U stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u
Republici Hrvatskoj te kod drugih pravnih osoba koje obavljaju znanstvenu djelatnost i
upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i
obrazovanja, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za
izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju
znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10). Gostujući istraživač može prijaviti
projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana
znanstvena organizacija u kojoj je zaposlen.



Gostujući istraživač može prijaviti samo jedan projektni prijedlog na ovom natječajnom
roku.



Na ovaj natječaj se mogu prijaviti samo oni istraživači koji zadovoljavaju uvjete za prijavu
na natječaj ERC programa. Jedina iznimka su istraživači koji imaju doktorat te će zadovoljiti
uvjete prijave na natječaj ERC programa nakon završetka posjeta.

Gostujući istraživači koji su prihvatljivi za prijavu na AdG mogu planirati posjet samo voditeljima
AdG projekata; oni koji se namjeravaju prijaviti za CoG mogu posjetiti samo voditelje CoG ili AdG
projekata; oni koji se prijavljuju za StG mogu posjetiti voditelje StG, CoG ili AdG projekata.

Posjet se može odvijati u instituciji domaćinu koja se nalazi u EU ili u državama koje su pridružene
članice programa Obzor 2020: http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/grants/applying-for-funding/find-partners_en.htm.
Natječajna dokumentacija uključuje i popis voditelja ERC projekata koji su iskazali interes da ugoste
Gostujućeg istraživača.
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Prihvatljivi troškovi

Ukupan proračun programa iznosi 1.000.000 kuna.
Zaklada će ovim natječajem financirati sljedeće troškove posjeta:


Trošak prijevoza do mjesta institucije domaćina (povratna karta za javni prijevoz – datumi
valjanosti putnih karata moraju biti u okviru predviđenog trajanja posjeta instituciji
domaćina).



Trošak smještaja i prehrane u ukupnom iznosu od 2 000 eura neto mjesečno (u kunskoj
protuvrijednosti). Gostujući istraživač tijekom posjeta ima pravo na isplatu plaće preko
matične institucije u kojoj je zaposlen.

Trajanje boravka/projekta
Od 3 mjeseca do najviše 4 mjeseca u 2018. godini.

Prijava i način podnošenja prijave
Sadržaj prijave na natječaj:

1. Prijavni obrazac


Cjelina A – Osnovni podaci o gostujućem istraživaču (životopis u kojem je vidljivo
istaknuta znanstvena izvrsnost i postignuća sukladno zahtjevima ERC programa za
odgovarajući natječaj).



Cjelina B – Podaci o projektnom prijedlogu koji će se prijavljivati na natječaj ERC
programa. Ti podaci moraju biti navedeni onako kako to propisuje ERC program.



Cjelina C – Informacije o voditelju ERC projekta kod kojeg će boraviti gostujući istraživač
(istraživač domaćin).



Cjelina D – Informacije o posjetu.

2. Potpisana izjava gostujućeg istraživača da će u vrijeme podnošenja prijave na natječaj za
ERC program imati zadovoljene sve uvjete za prijavu na taj natječaj:
https://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes.
3. Izjava koju potpisuju čelnik matične institucije i gostujući istraživač u kojoj se navodi da je
čelnik institucije suglasan sa studijskim boravkom, da će gostujući istraživač prijaviti
projektni prijedlog na sljedeći dostupni natječaj ERC programa (Starting Grant, Consolidator
Grant ili Advanced Grant). Ako prijava projektnog prijedloga gostujućeg istraživača na
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natječaj ERC programa ne bude prihvaćena za financiranje, kandidat se mora ponovno
prijaviti na sljedeći dostupni natječaj, uzimajući u obzir ograničenje za ponovnu prijavu, da
zadovoljava uvjete za prijavu na taj natječaj te da će institucija koja se prijavljuje na taj
natječaj također biti institucija koja će se prijaviti na natječaj ERC programa.
4. Pismo podrške voditelja ERC projekta mora sadržavati: opis plana za uključenje gostujućeg
istraživača u postojeći ERC projekt tijekom trajanja posjeta.

Prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskom i engleskom jeziku. Prijavitelj je odgovoran za
sadržajnu istovjetnost prijave na oba jezika i Zaklada ne snosi odgovornost za moguće razlike.
Prijava na natječaj podnosi se na službenim obrascima Zaklade te se šalje na adresu
ercpotpora@hrzz.hr.
Prijavna dokumentacija mora biti potpuna i prijavljena do vremena istaknutog u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Vrednovanje

Projektni prijedlozi će se vrednovati vanjskim sustavom vrednovanja (external review). Vrednovanje
će provoditi panel za vrednovanje u kojem će biti stručnjaci iz znanstvenih područja za koja su
zaprimljene prijave. Upravni odbor Zaklade imenovat će panel za vrednovanje. Članovi panela su
stručnjaci u svojim znanstvenim disciplinama te će biti izabrani na temelju poziva za iskazivanje
interesa. Bivši i sadašnji hrvatski članovi ERC panela također će biti dio panela za vrednovanje.
Članovi panela za vrednovanje vrednuju prijave sukladno kriterijima navedenima u Obrascu za
vrednovanje (dostupan na mrežnim stranicama Zaklade). Vrednuje se znanstvena izvrsnost
prijavitelja u zadnjih pet godina, sažetak projektnog prijedloga (važnost predloženog istraživanja,
mogućnost unapređenja postojećeg znanja u znanstvenom području u kojem se prijavljuje projekt)
te kvaliteta predložene suradnje gostujućeg istraživača i voditelja ERC projekta (istraživača
domaćina).
Panel za vrednovanje pripremit će popis prijava predloženih za financiranje. Upravni odbor Zaklade
donosi konačnu odluku o odabiru prijava koje će se financirati.

Obveze gostujućeg istraživača
Gostujući istraživač odgovoran je za izvršavanje sljedećih obveza:





Sudjelovanje u istraživanju na ERC projektu koji posjećuje.
Podnošenje završnog i financijskog izvješća na engleskom jeziku u roku od 30 dana od
dana povratka s posjeta. Navedeno izvješće mora supotpisati voditelj ERC projekta
(istraživač domaćin) kod kojeg je boravio gostujući istraživač.
Prijava na sljedeći dostupni natječaj ERC programa nakon povratka s posjeta. Ako
prijava projektnog prijedloga gostujućeg istraživača na natječaj ERC programa ne bude
prihvaćena za financiranje, kandidat se mora ponovno prijaviti na sljedeći dostupni
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natječaj, uzimajući u obzir ograničenje za ponovnu prijavu.

Rok za prijavu projektnog prijedloga

Rok za podnošenje prijava je 2. svibnja 2018. godine do 13:00.
Prijave koje nisu u skladu s natječajem, obrascima za prijavu na natječaj ili Pravilnikom o uvjetima i
postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade neće biti prihvatljive.

Kontakt

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu
ercpotpora@hrzz.hr.
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