Hrvatska zaklada za znanost

(10.02.) Nagrada AbbVie-HRZZ za izvrsne
mlade znanstvenike u polju farmacije

Sve dokumente možete pronaći na mrežnim stranicama HRZZ-a (www.hrzz.hr).

O nagradi

Nagrada AbbVie-HRZZ dodjeljuje se izvrsnim mladim znanstvenicima za provođenje
istraživanja kojima se razvijaju inovacije u polju farmacije te potiče daljnja suradnja
između industrije i privatnog sektora i javnih znanstvenih ustanova u polju farmacije.
Na natječaj se mogu prijaviti mladi znanstvenici - poslijedoktorandi zaposleni na javnim
znanstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj.
Ukupan iznos nagrade je 50.000,00 HRK, a dodjeljuje se jedna nagrada kandidatu koji je
ocijenjen najboljim u postupku vrednovanja kojega provodi Povjerenstvo za procjenu
prijava u sastavu:
-

prof. dr. sc. Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta,
Ljubiša Mitof-Višurski, dr. med., AbbVie generalni direktor za Hrvatsku i Adria
Regiju,
akademik Dario Vretenar, predsjednik Upravnog odbora Hrvatske zaklade za
znanost,
dr. sc. Robert Vianello, viši znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković.

Ukratko o natječaju:
Datum raspisivanja natječaja: 15. lipnja 2015. godine
Rok za prijavu: 15. rujna 2015. godine do 13 sati
Znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo
Znanstveno polje: farmacija
Voditelj projekta: mladi istraživač znanstvenoj ustanovi u Republici Hrvatskoj.

poslijedoktorand

zaposlen

na

javnoj

Iznos nagrade: 50.000,00 kn
Trajanje financiranja projekta: 12 mjeseci
Okvirni početak projekta: 15. listopad 2015. godine
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Prihvatljivi troškovi istraživanja su:




Materijalni troškovi istraživanja:
o laboratorijski potrošni materijal, laboratorijski uzorci i životinje, plinovi,
troškovi provođenja eksperimenata, troškovi terenskog znanstvenog rada i
anketiranja,
Diseminacija i suradnja (do 20% sredstava):
o trošak publiciranja (radni materijali, knjižice sažetaka, objava rada u
časopisima, recenzije publikacija, lektura, prijevod, dizajn, prijelom, tisak,
uvez)
o



odlazak na skupove, konferencije, kongrese (dozvoljeno pokrivanje
troškova voditelja: trošak smještaja, prijevoza, dnevnica, zdravstvenog
osiguranja u inozemstvu i kotizacija)

Dodatak na plaću istraživača (do 10 % sredstava).

Prijava

Rok prijave: 15. rujna 2015. godine do 13:00 sati.
Sve prijave zaprimljene nakon navedenog roka neće biti razmatrane.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.
Način prijave: isključivo elektroničkim putem na adresu: abbvie@hrzz.hr
Prijava mora sadržavati:
-

životopis predlagača projekta uključujući popis znanstvenih publikacija (u
Europass CV formatu),
Obrazac za prijavu (potpisan od strane voditelja projekta te potpisan i pečatiran
od strane čelnika ustanove na kojoj će se istraživanje provoditi),
plan provedbe projekta i financijski plan,
diplomu o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
potpisane preporuke najmanje jednog uglednog domaćeg i najmanje jednog
uglednog međunarodnog znanstvenika u slobodnoj formi,
pismo potpore ustanove na kojoj će se provoditi istraživanje (potpisano i
pečatirano od strane čelnika ustanove).

Sve dokumente možete pronaći na mrežnim stranicama HRZZ-a (www.hrzz.hr).

Ukupna potraživana financijska sredstva moraju odražavati stvarnu procjenu o
potrebama istraživanja i biti u potpunosti opravdana, o čemu će odlučivati Povjerenstvo
za procjenu prijava.
Hrvatska zaklada za znanost sredstva isplaćuje na račun ustanove koja prijavljuje
projekt.

Postupak procjene pristiglih prijava

Prijave se procjenjuju prema sljedećim kriterijima :
-

-

-

inovativnost i znanstveni doprinos predloženog istraživanja,
mogućnost primjene rezultata istraživanja u društvenom i/ili gospodarskom
sektoru,
dokazana aktivnost na popularizaciji znanosti,
dobivene ugledne nagrade i priznanja za znanstveno djelovanje (npr. Državna
nagrada za znanost),
objavljeni znanstveni radovi u prvoj kvartili najizvrsnijih časopisa u predmetnom
području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama u kojima je kandidat
prvi ili dopisni (corresponding) autor,
sudjelovanje u intersektorskoj i geografskoj mobilnosti,
održavanje pozvanih predavanja na prestižnim inozemnim institucijama i/ili
pozvanih/uvodnih/plenarnih
predavanja
na
međunarodnim
znanstvenim
skupovima,
posebna postignuća relevantna za predmetno područje znanosti,
članstvo u uredništvima međunarodnih znanstvenih časopisa u razmatranom
području znanosti,
sudjelovanje u međunarodnim kompetitivnim projektima (EU okvirni programi,
NIH i slični programi).

Kandidati koji uđu u uži izbor održat će prezentaciju prijavljenog projekta na hrvatskom
jeziku u trajanju do 15 minuta pred Povjerenstvom za procjenu prijava. Tijekom
prezentacije projekta osim znanstvenog doprinosa projekta Povjerenstvo će procjenjivati
i generičke kompetencije kandidata.
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Obveze voditelja projekta

Nagrada se dodjeljuje za provedbu istraživanja u trajanju od 12 mjeseci, nakon čega će
biti provedeno vrednovanje postignutih rezultata. Od kandidata se očekuje objavljivanje
postignutih rezultata, kao i ostale aktivnosti kojima će se promovirati važnost područja
istraživanja:


javno predavanje nakon dobivanja sredstava i po završetku istraživanja,



pridržavanje prihvaćenog plana provedbe projekta i financijskog plana,



podnošenje završnog izvješća,



korištenje amblema HRZZ-a i AbbVie-a na svim javnim istupanjima te isticanje
HRZZ-a i AbbVie-a u svim publikacijama koje su rezultat rada na projektu,



javna dostupnost rezultata istraživanja.

Kontakt

Sve upite i prijave na natječaj potrebno je uputiti na adresu elektroničke pošte:
abbvie@hrzz.hr
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