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Kriteriji za vrednovanje projektnoga prijedloga u prvome krugu

Tematski natječaj za istraživačke projekte
„Zdravstveni, gospodarski i obrazovni učinci pandemije COVID-19“
IP-CORONA-2020-12
Kriteriji za prvi krug vrednovanja

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.
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.
Ukupan proračun natječaja je 10.000.000 kuna unutar kojega je moguće financirati samo manji
broj projekata koji u potpunosti zadovoljavaju kriterije u ovom obrascu. Stoga se u drugi krug
vrednovanja, u kojem će međunarodni stručnjaci u temi istraživanja ocijeniti znanstvenu
relevantnost i kvalitetu projekta, njegovu izvedivost te međunarodnu prepoznatljivost
predlagatelja, upućuje samo manji broj projekata.
Molimo, napišite osvrt za obje grupe kriterija i dodijelite projektu završnu ocjenu (A ili B).
Molimo osvrnite se na svaki od pod-kriterija. Kako bi se projektni prijedlog uputio u drugi krug
vrednovanja, treba zadovoljavati uvjete definirane u svim kategorijama.
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PANELI 1. KRUG
PREDLAGATELJ
ŠIFRA PROJEKTA
1. Projektni prijedlog i povezanost s istraživačkom temom
Molimo ocijenite:
A- Jesu li planirani rezultati povezani s temom natječaja? Molimo naglasite ako smatrate da su
planirani rezultati prikladniji za nacionalne istraživačke projekte u okviru redovitih HRZZ
natječaja.
B- Hoće li projekt dati značajan doprinos istraživačkom problemu u istraživačkoj temi, te
ublažavanju posljedica pandemije i rješavanju problema uzrokovanih pandemijom u
ograničenom vremenskom roku od 18 mjeseci, i tako pridonijeti postizanju cilja natječaja
dajući rezultate koji su visoko vrijedni za temu u kojoj je prijavljen projektni prijedlog?
C- Je li metodologija istraživanja jasno i uvjerljivo opisana tako da je vidljivo da projekt može
dovesti do rezultata ostvarivih do kraja financiranja projekta?
D- Jesu li izražena financijska sredstva usklađena s planiranim rezultatima istraživanja?
Smatrate li da projektni prijedlog zadovoljava navedene kriterije? Molimo, osvrnite se na svaki od navedenih
kriterija (A-D). Obrazložite svoju ocjenu.
(Zajedničko mišljenje temeljem navedenih kriterija uputit će se predlagatelju projektnog prijedloga).

2. Predlagatelj projektnog prijedloga i istraživačka grupa
Molimo ocijenite:
A- je li voditelj projekta međunarodno prepoznat znanstvenik,
B- ima li predlagatelj projektnog prijedloga u temi istraživanja publikacije/patente i druge
značajne rezultate u zadnjih 5 godina,
C- temelji li se istraživanje na jakoj istraživačkoj grupi,
D- temelji li se istraživanje na okrupnjavanju istraživača, opreme i drugih istraživačkih
kapaciteta.
Smatrate li da projektni prijedlog zadovoljava navedene kriterije? Molimo, osvrnite se na svaki od navedenih
kriterija (A-D). Obrazložite svoju ocjenu.
(Zajedničko mišljenje temeljem navedenih kriterija uputit će se predlagatelju projektnog prijedloga).

Zaključna ocjena:
A- Projektni prijedlog upućuje se u drugi krug vrednovanja (istorazinsko vrednovanje - peer
review).
B- Projektni prijedlog ne upućuje se u drugi krug vrednovanja.

