
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

Tematski natječaj za istraživačke projekte 
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Natječaj je 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. 



O natječaju 

Ovim Natječajem financirat će se temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja koja stvaraju 

novo i unaprjeđuju postojeće znanje o pandemiji COVID-19 te jačanju otpornosti društva na krizne 

situacije, s naglaskom na čuvanje zdravlja stanovništva, održivi gospodarski oporavak i razvitak te 

jačanje kvalitetnog i uključivog odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj. 

Istraživačke teme uključuju: biologiju i patogenezu COVID-19 infekcije, kliničku i epidemiološku 

karakterizaciju bolesti, oporavak i razvitak gospodarstva i poduzetništva te unaprjeđenje metoda 

poučavanja i obrazovnog kurikuluma radi postizanja optimalnih obrazovnih ishoda na svim 

razinama obrazovanja, uključujući posebnu brigu o osjetljivim skupinama. 

Projekti koji će se financirati ovim natječajem temeljit će se na inovativnim istraživačkim idejama 

te jakim istraživačkim grupama koje provode istraživanja na hrvatskim znanstvenim 

organizacijama. Voditelji istraživanja moraju biti međunarodno prepoznati znanstvenici, a 

također se podržava nacionalno i međunarodno okrupnjavanje istraživačkih grupa, opreme i 

drugih istraživačkih kapaciteta.  

HRZZ će financirati temeljna i primijenjena istraživanja koja mogu značajno doprinijeti 

istraživačkom problemu u ograničenom vremenskom roku od 18 mjeseci. 

 

Ukratko o natječaju: 

Ciljevi natječaja: Bolje razumijevanje bolesti COVID-19 te novo znanje o ekonomsko-pravnim 

aspektima pandemije te učinku pandemije na obrazovni sustav  

Datum raspisivanja natječaja: 11. studenoga 2020. godine 

Rok za prijavu: 21. prosinca 2020. godine do 13:00 sati (CET) 

Proračun: cca 10.000.000,00 kuna; financiranje po projektu od 600.000,00 do 1.500.000,00 kuna 

za istraživačku temu 1., odnosno od 400.000,00 kn do 750.000,00 kn za teme 2. i 3.  

Trajanje financiranja projekta: 18 mjeseci 

Okvirni početak projekta: travanj 2021. godine 

  



Istraživačke teme 

 

1. Zdravstveni aspekti pandemije 

1.1. Biologija i patogeneze COVID-19 

1.2. Razvoj novih pristupa u terapiji i dijagnostici COVID-19 

1.3. Klinička karakterizacija i upravljanje bolešću COVID-19 

1.4. Epidemiološka istraživanja (npr. predviđanje širenja epidemije, procjena učinka mjera javnog 

zdravstva, upravljanje zdravstvenim sustavom) 

 

2. Ekonomski i pravni aspekti pandemije 

2.1. Uloga javnih i gospodarskih politika u uvjetima pandemije u oporavku i povećanju otpornosti 

poduzetništva i neprofitnog sektora 

2.2. Posljedice pandemije i smjernice za održivi oporavak sektora uslužnih djelatnosti i turizma 

2.3. Zakonodavni okvir ekonomskih i društvenih mjera poduzetih radi zaštite zdravlja u 

okolnostima pandemije i smjernice za njihovo unaprjeđenje 

 

3. Obrazovni i odgojni aspekti pandemije 

3.1. Smanjenje socijalnih interakcija u uvjetima učenja na daljinu i ishodi odgojno-obrazovnog 

procesa 

3.2. Obrazovni prioriteti, prilagodba metoda poučavanja i obrazovnog kurikuluma te podrška na 

svim razinama obrazovanja radi postizanja optimalnih obrazovnih ishoda u uvjetima 

pandemije 

3.3. Obrazovanje i briga o posebno osjetljivim skupinama u uvjetima pandemije 

 

Vrednovanje 
 

Temeljni kriteriji za financiranje:  

 Znanstvena kvaliteta projektnog prijedloga i istraživačkog tima te potencijal za značajan 

doprinos istraživačkom problemu u ograničenom vremenskom roku od 18 mjeseci. 

 

Postupak vrednovanja:  

 Provest će se dvostupanjsko vrednovanje prijava na natječaj.  

 U prvom krugu paneli za vrednovanje ocijenit će povezanost projektnog prijedloga s 

istraživačkom temom natječaja te postignuća predlagatelja i istraživačke grupe.  

 Drugi krug uključuje međunarodno istorazinsko vrednovanje (dvije recenzije za svaki 

projektni prijedlog) te postupak završnog rangiranja koji provode paneli za vrednovanje. 



 

Predlagatelj projektnog prijedloga 
 

 Međunarodno prepoznatljiv znanstvenik, istraživački aktivan u području istraživanja, 

odgovoran za provedbu projekta i upravljanje istraživačkom grupom; 

 Znanstvenik zaposlen na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici 

Hrvatskoj te na drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost1, kao i 

redoviti članovi HAZU; 

 Na natječaj se ne mogu prijaviti voditelji projekata koji se financiraju u okviru programa 

IP-CORONA-2020-04. 

 

Financiranje

 

Iznos financiranja projekta je od 600.000,00 do najviše 1.500.000,00 kuna po projektu za temu 1., 

a za istraživačke teme 2. i 3. od 400.000,00 do 750.000,00 kuna za ukupno 18 mjeseci trajanja 

projekta.  

HRZZ sredstva isplaćuje na račun znanstvene organizacije na kojoj je zaposlen voditelj projekta i 

koja prijavljuje projekt. 

Vrste dozvoljenih troškova: 

 troškovi istraživanja,  

 troškovi opreme i održavanja opreme,  

 troškovi diseminacije i suradnje (do 150.000,00 kuna), 

 posredni troškovi – prihvatljivi su u najvišem iznosu od 5 % ukupnog iznosa traženih 

sredstava. 

 

Sadržaj i način podnošenja prijave 

 

Prijava na natječaj sastoji se od dostave projektnoga prijedloga na obrascima za prijavu koji se 

podnosi samo u elektroničkome obliku putem EPP sustava za prijavu projektnih prijedloga.  

 

  

                                                        
1 Organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja i 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). Predlagatelj projekta može prijaviti projektni 

prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je zaposlen i u 

kojoj će se projekt provoditi. 



Natječajna dokumentacija: 

- Prijavni obrazac – sažetak projekta, projektni prijedlog (cilj istraživanja, metodologija, 

očekivani rezultati), popis najvažnijih postignuća voditelja projekta, članovi istraživačke 

grupe 

- Financijski plan 

- Podrška ustanove – elektronička izjava čelnika ustanove s potporom projektu 

- Pisma namjere – pisma namjere suradnika s drugih znanstvenih organizacija o 

sudjelovanju na projektu 

Etička potvrda dostavlja se naknadno, na zahtjev HRZZ-a. 

 

Rok za prijavu 

 

Rok za prijavu na natječaj je ponedjeljak, 21. prosinca 2020. godine do 13:00 sati (CET). 

Pozivamo sve prijavitelje na pravovremeno podnošenje prijave na natječaj.  

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se putem elektroničke pošte na adresu: ip-corona@hrzz.hr. 

Zaprimljeni upiti kao i odgovori biti će objavljeni dva puta tjedno u često postavljanim pitanjima 

na mrežnim stranicama Zaklade. 

mailto:ip-corona@hrzz.hr

