09. Istraživački projekti

Hrvatska zaklada za znanost

Natječaj

“Istraživački projekti”
(šifra natječaja: IP-06-2016)

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
Istraživačkim se projektima financiraju temeljna istraživanja koja stvaraju novo i
unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje
razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s
jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Ciljevi natječaja:


razvoj hrvatskog znanstveno-istraživačkoga prostora



stvaranje novih znanja s konačnim ciljem jačanja hrvatskoga gospodarstva i
dobrobiti društva



poticanje istraživačkih grupa koje se bave međunarodno i/ili nacionalno
značajnom problematikom, a čiji su voditelji istaknuti znanstvenici s međunarodno
priznatim dostignućima i aktivnim istraživačkim grupama



stvaranje kritične mase istraživačkih grupa koje mogu biti konkurentne na
međunarodnoj razini i znanstvenika koji mogu biti mentori nove generacije mladih
istraživača.

Ukratko o natječaju:
Datum raspisivanja natječaja: 3. svibnja 2016.
Rok za prijavu: 2. lipnja 2016. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u
znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Ukupan proračun: 40.000.000,00 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: prosinac 2016. / siječanj 2017. godine
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Voditelj projekta
 znanstvenik odgovoran za znanstveno istraživanje i upravljanje cijelim projektom
 aktivan istraživač (doktorat znanosti, iskustvo u vođenju projekata, uspostavljena
i aktivna istraživačka grupa što je razvidno iz popisa postignuća voditelja
projekta, relevantne publikacije i/ili patenti iz područja istraživanja koje predlaže
u projektu) s dosadašnjim priznatim rezultatima na međunarodnoj razini i
dokazanim uspješnim mentorstvom mladih istraživača
 u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u
Republici Hrvatskoj te na drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu
djelatnost, upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, 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) 1 . Voditelj projekta može prijaviti projektni
prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana
znanstvena organizacija u kojoj je on zaposlen
 predlagač može prijaviti samo jedan projektni prijedlog po natječajnom roku
 redoviti članovi HAZU mogu biti voditelji projekta i ako nisu u stalnome radnom
odnosu.
Detaljne informacije o tome tko se može prijaviti na natječaj nalaze se u Uputama za
podnositelje projektnih prijedloga na natječaj „Istraživački projekti“ (natječajni rok: 062016.).

Potpora ustanove
Konkurentnost istraživačke grupe nije moguća bez podrške ustanove te će stoga HRZZ
podržati projekte s jasno opisanom i stvarnom potporom ustanove u kojoj će se
predloženi projekt provoditi (odgovarajući prostor, administrativna podrška, postojeća
znanstvena infrastruktura, oprema koja će se staviti na raspolaganje voditelju projekta i
sl.).

1

Pri tome znanstvena organizacija treba zadovoljiti sljedeće uvjete: ekonomska upotreba je isključivo pomoćna
djelatnost, odnosno odgovara djelatnosti koja je:
- izravno povezana s radom istraživačke organizacije ili istraživačke infrastrukture i neophodna za taj rad ili
- neodvojivo povezana s njihovom glavnom neekonomskom upotrebom i
- opseg joj je ograničen.
To je slučaj ako ekonomske djelatnosti troše potpuno jednake inpute (primjerice materijal, oprema, radna
snaga i fiksni kapital) kao i neekonomske djelatnosti, a kapaciteti koji se svake godine dodjeljuju tim
ekonomskim djelatnostima ne premašuju 20 % ukupnih godišnjih kapaciteta predmetnog subjekta.
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Uvjeti prijave projektnih prijedloga
.


projekti u trajanju od 2 do 4 godine koji se bave međunarodno kompetitivnom i
nacionalno relevantnom problematikom



projekti koje provodi uspostavljena i aktivna istraživačka grupa čiji je doprinos
razvidan i planiran radnim planom projekta
istraživanja koja imaju jaku i neupitnu potporu ustanove




istraživanja koja ne ponavljaju već provedena istraživanja ili istraživanja već
financirana iz drugih izvora, već mogu imati zaseban relevantan učinak na društvo
ili stvaranje novih znanja i tehnologija.

Financiranje
Ukupan proračun programa Istraživački projekti za 2016. godinu iznosi 40.000.000,00
kn.
Najveći iznos za financiranje pojedinoga 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.
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 troškova2:


materijalni troškovi istraživanja,



troškovi osoblja,

2

Detaljno obrazloženje prihvatljivih troškova nalaze se u dokumentu Upute za podnositelje projektnih
prijedloga na natječaj Istraživački projekti (natječajni rok: 06-2016)
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troškovi opreme,



troškovi diseminacije i suradnje (do 70.000,00 kuna godišnje),



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

Sadržaj i način podnošenja prijave3
Prijava na natječaj sastoji se od dostave projektnoga prijedloga koji se podnosi samo u
elektroničkome obliku putem Elektroničkog sustava za prijavu projekata (EPP sustav)
koji je dostupan na mrežnim stranicama HRZZ-a ili na poveznici https://epp.hrzz.hr/ .
Sva se prijavna dokumentacija podnosi na hrvatskome i engleskome jeziku. Voditelj
projekta odgovoran je za sadržajnu istovjetnost projektnoga prijedloga na oba jezika i
Zaklada ne snosi odgovornost za moguće razlike.
Projektni prijedlozi moraju biti potpuni i prijavljeni u elektronički sustav do vremena
istaknutog u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Ključni elementi postupka prijave:






Prijavu podnosi voditelj projekta u ime ustanove nositelja (podnositelj
je pravna osoba).
Sva
prijavna
dokumentacija
podnosi
se
istovremeno
putem
elektroničkoga sustava za prijavu projekata (EPP) kojemu se može
pristupiti putem mrežnih stranica HRZZ-a ili putem poveznice
https://epp.hrzz.hr/ .
Prijavni obrasci, broj stranica i znakova su definirani i nisu moguća
odstupanja.
Prijava projektnih prijedloga regulirana je pravilima koja je nužno
proučiti prije podnošenja projektnoga prijedloga.

Obvezni sadržaj prijave:
1. Administrativni obrazac – mora sadržavati vlastoručne potpise voditelja
projekta i čelnika ustanove te pečat ustanove.
2. Prijavni obrazac koji se sastoji od:

3

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: 06-2016)
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o

Cjeline A - koja sadrži životopis voditelja projekta, popis postignuća (track
record) u posljednjih pet godina koji uključuje najvažnije radove na kojima
je voditelj projekta vodeći autor te ostala relevantna postignuća;

o

Cjeline B - koja sadrži detaljan opis planiranih istraživanja, posebno s
obzirom na do sada postignute rezultate i najnovije spoznaje u
odabranome području istraživanja, ciljeve, metodologiju, materijalne i
ljudske resurse, etička pitanja;

o

Cjeline C – koja sadrži popis suradnika te opis uloge i zadaća članova
istraživačke grupe.

3. Obrazac Potpora ustanove (jedan dokument na najviše 2 stranice – detaljan
opis potpore ustanove, izjave, vlastoručni potpisi voditelja projekta i čelnika
ustanove te pečat ustanove);
4. Potpisano pismo namjere za sudjelovanje u predloženome projektu za sve
suradnike i konzultante koji nisu zaposleni na ustanovi koja je nositelj projekta ;
5. Financijski plan;
6. Radni plan.
Popratna dokumentacija:
•

Ostala dokumentacija.

Sva dokumentacija navedena pod točkama 1. – 6. obvezna je za sve
podnositelje projektnih prijedloga. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prije podnošenja projektnog prijedloga potrebno je proučiti Upute za podnositelje projektnih
prijedloga na natječaj „Istraživački projekti“ (natječajni rok: 06-2016). Upute možete pronaći
na mrežnim stranicama Zaklade www.hrzz.hr.

Vrednovanje
VAŽNA NAPOMENA: Pozivaju se svi predlagači projektnih prijedloga kao i
njihovi suradnici da prije roka za prijavu izrade ili obnove svoj profil u Hrvatskoj
znanstvenoj bibliografiji (http://bib.irb.hr/ ) jer će se ti podaci koristiti pri
vrednovanju projektnih prijedloga.
Postupak vrednovanja projektnih prijedloga uključivat će hrvatske i međunarodne
stručnjake.
1. U vrednovanje se upućuju projektni prijedlozi koji zadovoljavaju administrativnu
provjeru i imaju potpunu i na odgovarajući način ovjerenu dokumentaciju te
zadovoljavaju uvjete natječaja.
2. Članovi panela za vrednovanje procjenjuju projektne prijedloge prema kriterijima
za vrednovanje za natječaj „Istraživački projekti“. U istorazinsko vrednovanje
upućuju se najbolje ocijenjeni projektni prijedlozi.
3. Istorazinsko vrednovanje (peer review) projektnih prijedloga provest će
međunarodni stručnjaci prema kriterijima za vrednovanje za natječaj „Istraživački
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projekti“ te članovi panela za vrednovanje prema dodatnim kriterijima za
vrednovanje u okviru natječaja „Istraživački projekti“.
4. Temeljem rezultata vrednovanja paneli za vrednovanje rade rang listu koja je
temelj preporuke za financiranje projektnih prijedloga.
Kriteriji za vrednovanje dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade www.hrzz.hr.

Obveze voditelja projekta


poznavanje i prihvaćanje načela financiranja i provedbe projekata financiranih od
Hrvatske zaklade za znanost te pribavljanje svih potrebnih dozvola prije korištenja
sredstava Zaklade



pridržavanje odobrenoga radnog i financijskog plana te ostalih ugovornih obveza



izrada i održavanje mrežnih stranica projekta



odgovornost u vođenju projekta te transparentno i učinkovito trošenje financijskih
sredstava. Rezultati istraživanja moraju biti javno dostupni, publicirani u
znanstvenim časopisima i drugim glasilima dostupnim široj javnosti



prihvaćanje mogućnosti povremene provjere o napredovanju projekta koju
provodi stručni odbor HRZZ-a uz redovito podnošenje periodičnoga opisnog i
financijskog izvješća te završnoga izvješća



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



obvezna prijava objavljenih radova, kongresnih priopćenja, postera i sl. te
isticanje financijske potpore Zaklade.

Rok za prijavu
projektnih prijedloga
Rok za podnošenje prijave projektnih prijedloga jest 2. lipnja 2016. do 13:00 sati
(CET).
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Kontakt

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu:
istrazivacki@hrzz.hr.
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