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Hrvatska zaklada za znanost

Natječaj

“Istraživački projekti”
(šifra natječaja:IP-11-2013)

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 su neutralni
i odnose se na osobe oba roda.

Sve dokumente možete pronaći na službenim mrežnim stranicama HRZZ-a (www.hrzz.hr).
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Istraživački projekti
Istraživačkim projektima je cilj stvaranje novog i unaprjeđenje postojećeg znanja
(podržavaju istraživanje, razvojno-tehnološke aktivnosti) ili primjene tih znanja i
njihovog korištenja. Njima se financiraju temeljna istraživanjima koja unapređuju znanje
o određenom području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja
te primijenjena istraživanja koja su usmjerena na postignuća novih znanja i na
ostvarivanje praktičnog cilja.
Ukratko o natječaju:
Datum raspisivanja natječaja: 1. listopad 2013.
Rok za prijavu (skraćeni i cjeloviti projektni prijedlog): 5. studeni 2013. do
13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva,
tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti i humanističkih
znanosti.
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u
znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Ukupan proračun: 35.000.000,00 kn
Najveći iznos financiranja projekta: do 1.000.000,00 kn za četverogodišnje
projekte iz svih znanstvenih područja, osim za projekte iz društvenih i humanističkih
znanosti gdje ono iznosi do 600.000,00 kn po četverogodišnjem projektu
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 4 godine
Okvirni početak projekta: proljeće 2014. godine
Svrha natječaja
Hrvatska zaklada za znanost objavljuje ovaj natječaj kako bi podržala istraživačke
skupine koje se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom, a čiji su
voditelji istaknuti znanstvenici s međunarodno priznatim dostignućima. Konačni je cilj
stvaranje kritične mase istraživačkih skupina koje će biti konkurentne na međunarodnoj
razini.
Također, program Istraživački projekti potiče jačanje mentorskog kapaciteta hrvatskih
znanstvenih ustanova pa se očekuje prijenos znanja uključivanjem doktorskih studenata i
poslijedoktoranda u istraživanja.
Ciljevi natječaja


Poticanje međunarodno kompetitivnih istraživačkih skupina.



Razvoj hrvatskog znanstveno-istraživačkog prostora.



Jačanje mentorskog kapaciteta hrvatskih znanstvenih ustanova.



Poticanje izobrazbe mladih znanstvenika (doktoranada i poslijedoktoranada).



Stjecanje novih znanja koja doprinose jačanju hrvatskog gospodarstva i dobrobiti
društva.

Sve dokumente možete pronaći na službenim mrežnim stranicama HRZZ-a (www.hrzz.hr).
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Osobe na projektu
Voditelj projekta je osoba odgovorna za znanstveno istraživanje i upravljanje cijelim
projektom.
Voditelj projekta mora biti aktivan istraživač (doktorat znanosti, iskustvo u vođenju
projekata, relevantne publikacije i/ili patenti iz područja istraživanja koje predlaže u
projektu) s međunarodno priznatim dosadašnjim rezultatima te u stalnom radnom
odnosu na znanstvenoj ustanovi koja je nositelj projekta. Redoviti članovi Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti mogu biti voditelji projekta i ako nisu u stalnom radnom
odnosu na znanstvenoj ustanovi koja je nositelj projekta.
Suradnici na projektu mogu biti u statusu:




istraživača,
poslijedoktoranda,
doktoranda.

Detaljne informacije o tome tko se može prijaviti na natječaj nalaze se u Uputama za
podnositelje projektnih prijedloga na natječaj „Istraživački projekti“ (natječajni rok:
studeni 2013).

Podrška ustanove
Konkurentnost istraživačke skupine nije moguća bez podrške ustanove te će stoga HRZZ
podržati projekte iznimne znanstvene vrijednosti s potporom ustanove u kojoj će se
predloženi projekt provoditi (odgovarajući prostor, administrativna podrška, postojeća
znanstvena infrastruktura).

Uvjeti natječaja


Međunarodno kompetitivna i nacionalno relevantna problematika.



Potpora ustanove (odgovarajući prostor, administrativna podrška, postojeća
znanstvena infrastruktura) stoga se ne odobrava kupnja kapitalne opreme na
kojoj se temelji predloženo istraživanje.



Financiraju se projekti u trajanju od 2 do 4 godine.



Predlagač može poslati samo jedan projektni prijedlog po natječajnom roku.

Financiranje i okvirni proračun
Ukupni proračun programa Istraživački projekti za 2013. godinu iznosi: 35.000.000,00 kn
Najveći iznos za financiranje pojedinog četverogodišnjeg istraživačkog projekta iznosi
1.000.000,00 kn za projekte iz svih znanstvenih područja, osim za društvene i
humanističke znanosti za koje sredstva iznose 600.000,00 kn po četverogodišnjem
projektu.

Sve dokumente možete pronaći na službenim mrežnim stranicama HRZZ-a (www.hrzz.hr).
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Godišnji iznos financiranja projekta iz svih znanstvenih područja ne može biti veći od
250.000,00 kn, osim za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti za koje može
iznositi najviše 150.000,00 kn.
Ukupna potraživana financijska sredstva trebaju odražavati realnu procjenu o potrebama
istraživanja i biti u potpunosti opravdana.
HRZZ sredstva isplaćuje na račun ustanove koja prijavljuje projekt.
Vrste dozvoljenih troškova1:


materijalni troškovi istraživanja,



troškovi osoblja,



troškovi opreme:
o

nova oprema,

o

servisno održavanje opreme,,

o

nadogradnja opreme,



troškovi diseminacije i suradnje,



posredni troškovi. Posredni troškovi su prihvatljivi u najvišem iznosu od 5%
ukupnog iznosa traženih sredstava isključivo ukoliko postoji dobro obrazloženje i
specifikacija za njihovo korištenje.

Sadržaj prijave i način podnošenja

2

Prijava na natječaj sastoji se od slanja skraćenog i cjelovitog projektnog prijedloga koji
se istovremeno podnose samo u elektroničkom obliku, putem Elektroničkog sustava
za prijavu projekata (EPP sustav) koji je dostupan na mrežnim stranicama HRZZ-a.
Sva prijavna dokumentacija projektnog prijedloga treba biti na engleskom jeziku.
Iznimno, uz obrazloženje, za projektne prijedloge iz humanističkog znanstvenog područja
moguće je dodatno, uz prijavu na engleskom jeziku, dostaviti prijavu na hrvatskom
jeziku. Prijave moraju biti sadržajno istovjetne.
Projektni prijedlozi moraju biti potpuni i prijavljeni do vremena istaknutog u natječaju za
prijavu u elektronički sustav. Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti
razmatrane.

1

Detaljno obrazloženje prihvatljivih troškova nalaze se u dokumentu Upute za podnositelje projektnih
prijedloga na natječaj Istraživački projekti (natječajni rok: studeni 2013)
2
Detaljne upute o sadržaju prijave i smjernice o načinu ispunjavanja prijave nalaze se u dokumentu Upute za
podnositelje projektnih prijedloga na natječaj Istraživački projekti (natječajni rok: studeni 2013)
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Sadržaj prijave
1. Administrativni obrazac – mora sadržavati vlastoručne potpise voditelja
projekta i čelnika ustanove te pečat ustanove
2. Prijava skraćenog projektnog prijedloga mora sadržavati (na najviše 10
str.):
a) Obrazac A (1 dokument na najviše 10 stranica - sinopsis istraživanja,
životopis voditelja projekta, petogodišnji track record koji uključuje 5
najvažnijih radova u kojima je voditelj projekta vodeći ili dopisni autor)
b) Obrazac Potpora ustanove 3 (1 dokument na najviše 2 stranice – opis
potpore ustanove, izjava, vlastoručni potpisi voditelja projekta i čelnika
ustanove te pečat ustanove)
3. Prijava cjelovitog projektnog prijedloga mora sadržavati:
a) Obrazac B (1 dokument na najviše 15 stranica – detaljan opis planiranog
istraživanja u kontekstu trenutnog stanja i najnovijih spoznaja u
istraživanom području, ciljevi, metodologija, resursi, etička pitanja i
reference)
b) Obrazac Suradnici (životopisi svih suradnika na projektu, najviše 1 stranica
po suradniku)
c) Financijski plan
d) Radni plan
4. Popratna dokumentacija
a) Obrazloženje za podnošenje projektnog prijedloga na hrvatskom jeziku
(ukoliko primjenjivo)
Sva dokumentacija navedena pod 1-3 je obvezna za sve podnositelje projektnih
prijedloga. Nepotpune i nepravodobne prijave te prijave koje nisu podnesene na
engleskom jeziku neće biti razmatrane.
Prije podnošenja projektnog prijedloga potrebno je proučiti Upute za podnositelje projektnih
prijedloga na natječaj „Istraživački projekti“ (natječajni rok: studeni 2013). Upute možete
pronaći na mrežnim stranicama Zaklade www.hrzz.hr.

Vrednovanje
Postupak vrednovanja projektnih prijedloga uključivat će hrvatske i međunarodne
stručnjake s velikim međunarodnim iskustvom.
Skraćene projektne prijedloge procjenjivat će članovi panela za vrednovanje prema
kriterijima za vrednovanje skraćenog projektnog prijedloga u okviru natječaja
„Istraživački projekti“.
3

U slučaju da je voditelj projekta redoviti član HAZU-a, obrazac Potpora ustanove treba sadržavati vlastoručan
potpis voditelja projekta i čelnika ustanove na kojoj će se projekt većim dijelom provoditi (koja je nositelj
projekta) te pečat ustanove. Uz obrazac Potpora ustanove potrebno je dostaviti i suglasnost HAZU-a za
provođenje projekta na predloženoj ustanovi pisanu u slobodnoj formi koja sadrži vlastoručan potpis čelnika
HAZU-a i pečat HAZU-a.
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Istorazinsko vrednovanje (peer review) cjelovitih projektnih prijedloga provest će
međunarodni stručnjaci prema kriterijima za vrednovanje cjelovitog projektnog prijedloga
za natječaj „Istraživački projekti“ te članovi panela za vrednovanje prema dodatnim
kriterijima za vrednovanje u okviru natječaja „Istraživački projekti“.
Kriteriji za vrednovanje skraćenog i cjelovitog projektnog prijedloga dostupni su na
mrežnim stranicama Zaklade www.hrzz.hr.

Obveze dobitnika


Pridržavanje odobrenog radnog plana istraživanja, financijskog plana te ostalih
ugovornih obveza.



Izrada i održavanje mrežnih stranica projekta



Javno predstavljanje projekta.



Rezultati istraživanja moraju biti javno dostupni.



Prihvaćanje mogućnosti povremene provjere o napredovanju projekta koju
provodi stručni tim HRZZ-a.



Ako tijekom rada na projektu dođe do otkrića koje bi moglo biti zaštićeno
patentom ili nekim drugim oblikom intelektualnog vlasništva, neophodno je o
tome odmah izvijestiti HRZZ.



Redovito podnošenje narativnog i financijskog periodičnog i završnog izvješća
(svakih 12 mjeseci trajanja projekta).



Održavanje završne radionice ili predavanja na kojima se javno izvještava o
rezultatima i postignućima na projektu.

Rok za prijavu
skraćenih i cjelovitih projektnih prijedloga
Rok za podnošenje prijave skraćenih i cjelovitih projektnih prijedloga je:
5. studeni 2013. do 13:00 sati (CET)

Kontakt

Upiti vezani uz natječaje zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu:
istrazivacki@hrzz.hr.
Odgovori na postavljene upite nalaze se na mrežnim stranicama HRZZ-a u kategoriji
''Često postavljena pitanja'' (''FAQ'').

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

