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Ljudski resursi za ostvarivanje planiranih ciljeva iz Plana rada za 2020. godinu: 

 

CILJ  LJUDSKI RESURSI  

Dovršetak natječaja za program 

„Projekt razvoja karijera mladih 

istraživača – izobrazba novih 

doktora znanosti“, s rokom prijave u 

siječnju 2020. godine 

Odjel za mlade istraživače (voditeljica Odjela, 

koordinator istraživačkih potpora I. vrste), 

koordinator informatičkog sustava Zaklade 

Dovršetak natječaja za program 

bilateralne suradnje u sklopu 

istraživačkih projekata u suradnji s 

Javnom agencijom za raziskovalnu 

dejavnost Republike Slovenije 

(ARRS), s rokom u siječnju 2020. 

godine 

Voditeljica Odjela za međunarodne programe i 

fondove, koordinator informatičkog sustava 

Zaklade, koordinator znanstvenih projekata i 

programa I. vrste u Odjelu za znanstvene 

projekte i programe  

Dovršetak natječaja za program 

„Istraživački projekti“, s rokom 

prijave u veljači 2020. godine 

Odjel za znanstvene projekte i programe 

Dovršetak natječaja za program 

„Uspostavni istraživački projekti“, s 

rokom prijave u veljači 2020. 

godine 

Odjel za znanstvene projekte i programe 

Pokretanje natječaja za „Program 

razvoja karijera 

poslijedoktoranada“, financiran 

sredstvima Europskog socijalnog 

fonda (ESF) 

Odjel za mlade istraživače, koordinator 

informatičkog sustava Zaklade 

Otvaranje novog ciklusa natječaja 

za program Istraživački projekti 
Odjel za znanstvene projekte i programe 



Otvaranje novog ciklusa natječaja 

za program Uspostavni istraživački 

projekti 

Odjel za znanstvene projekte i programe 

Otvaranje novog ciklusa natječaja 

za Projekt razvoja karijera mladih 

istraživača – izobrazba novih 

doktora znanosti 

Odjel za mlade istraživače, koordinator 

informatičkog sustava Zaklade 

Otvaranje novih ciklusa natječaja 

za program Potpora istraživačima 

za prijavu na programe Europskog 

istraživačkog vijeća 

Voditeljica Odjela za međunarodne programe i 

fondove, koordinator informatičkog sustava 

Zaklade 

Otvaranje novog natječaja 

Izgradnja hrvatskog strukovnog 

nazivlja 

Odjel za znanstvene projekte i programe 

Priprema za provedbu natječaja u 

sklopu Sporazuma o 

multilateralnoj suradnji 

Voditeljica Odjela za međunarodne programe i 

fondove, voditeljica Odjela za znanstvene 

projekte i programe, koordinator informatičkog 

sustava Zaklade 

Uključivanje u Transatlantsku 

suradnju (T-AP) 

Izvršna direktorica, koordinator istraživačkih 

potpora II. vrste u Odjelu za mlade istraživače 

Sudjelovanje u mreži Blue 

Bioeconomy (ERA- NET Cofund 

BlueBio) 

Odjel za međunarodne programe i fondove 

Priprema trećeg natječaja mreže 

QuantERA (ERA-NET Cofund in 

Quantum Technologies) 

Odjel za međunarodne programe i fondove 



Završno vrednovanje projekata 

financiranih u okviru natječaja za 

Program „Povezivanje 

znanstvenika“ Fonda „Jedinstvo uz 

pomoć znanja“ za Potporu 

„Stjecanje iskustva“, objavljenog u 

sklopu Drugog projekta 

tehnologijskog razvoja 

Odjel za međunarodne programe i fondove 

Provedba monitoringa i evaluacije 

projekata Fonda „Jedinstvo uz 

pomoć znanja“ financiranih u 

sklopu Drugog projekta 

tehnologijskog razvoja 

Odjel za međunarodne programe i fondove 

Sudjelovanje u Noći istraživača, 

projektu Europske komisije 

vezanim uz popularizaciju znanosti 

Odjel za mlade istraživače 

Priprema za dubinsko vrednovanje 

uspješnosti i učinaka dosadašnjih 

programa i projekata te rada 

Zaklade 

Izvršna direktorica, Odjel za znanstvene projekte 

i programe, Odjel za mlade istraživače, Odjel za 

međunarodne programe i fondove, voditeljica 

Odjela za financijske poslove  

 

 

 

 



Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost donio je dopunu Plana rada za 2020. godinu na 180. 

sjednici održanoj 29. listopada 2020. godine. 
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