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Natječaj 

„Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski 

bilateralni projekti” 

 

(šifra natječaja: IPCH-2021-04) 

 

 

 

 

 

 

Ovaj je natječaj izrađen na temelju općih akata Hrvatske zaklade za znanost i Multilateralnog sporazuma o 

suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ). 

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 Natječaju 

 

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za znanost 

(SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost raspisuje natječaj za 

sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko – hrvatskih istraživačkih projekata. 

Opći cilj istraživačkih projekata je stvaranje novog i unaprjeđenje postojećeg znanja, a glavni su 

instrument podrške međunarodnoj suradnji. Konačni je cilj stvaranje kritične mase istraživačkih 

skupina koje će biti konkurentne na međunarodnoj razini.  Istraživačkim projektima – Švicarsko-

hrvatskim bilateralnim projektima financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i 

unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje 

predmeta istraživanja.  

Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a 

predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.  

Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko – hrvatskih istraživačkih projekata koji su pozitivno 

ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi Švicarska zaklada za 

znanost (SNSF) kao glavna agencija (Lead Agency) i  prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da 

su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija.  

Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički 

projektni prijedlog u skladu s natječajem SNSF-a te ga prijavljuje na natječaj SNSF-a. Projektne 

prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i 

hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i 

komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i 

transparentan.  
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Ciljevi natječaja:  

Opći cilj je unaprjeđenje međunarodne razvojno – istraživačke suradnje i uključivanje hrvatskih 

znanstvenika (istraživača) u zajedničke švicarsko – hrvatske istraživačke projekte. 

Specifični ciljevi su: 

 stvaranje novih znanja s konačnim ciljem jačanja hrvatskoga gospodarstva i dobrobiti 

društva; 

 poticanje povezivanja istraživača i stvaranje prepoznatljivih istraživačkih grupa koje se bave 

međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom, a čiji su voditelji istaknuti 

znanstvenici s međunarodno priznatim dostignućima; 

 stvaranje znanstveno-istraživačkih grupa koje mogu biti konkurentne na međunarodnoj razini 

i znanstvenika koji mogu biti mentori nove generacije mladih istraživača; 

 razvoj hrvatskog znanstveno-istraživačkoga potencijala 

 

 

Ukratko o natječaju: 

Datum raspisivanja natječaja: 11. siječnja 2021. 

Rok za prijavu: 1. travnja 2021. do 17:00 sati (CET) zajednička prijava podnosi se SNSF-u, a 

prijava hrvatskog istraživača do 2. travnja 2021. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav 

Istraživačko područje: sva znanstvena područja 

Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti 

i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt sa Švicarskim partnerom 

Projekt: temeljno istraživanje koje provodi prepoznatljiva istraživačka grupa 

Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih 

podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje. 

Trajanje financiranja projekta: do 4 godine 

Okvirni početak projekta: najranije studeni 2021. godine  
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Predlagatelj projektnog prijedloga 

 

Predlagatelj projektnog prijedloga je glavni istraživač iz Hrvatske, odnosno voditelj hrvatske 

istraživačke grupe, odnosno: 

 znanstvenik odgovoran za znanstveno istraživanje i upravljanje projektom 

 aktivan istraživač (treba imati doktorat znanosti, iskustvo u vođenju projekata, uspostavljenu i 

aktivnu istraživačku grupu, relevantne publikacije i/ili patente iz područja istraživanja) s 

dosadašnjim priznatim rezultatima na međunarodnoj razini i dokazanim uspješnim 

mentorstvom mladih istraživača  

 znanstvenik koji je u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom 

institutu u Republici Hrvatskoj te na ostalim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu 

djelatnost, upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu 

znanosti i obrazovanja, 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). 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. 

Predlagatelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog po natječajnom roku te mora imati 

potporu matične organizacije.  

Redoviti član HAZU-a može prijaviti projektni prijedlog. 

  

Hrvatski prijavitelj može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva 

HRZZ projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik ili su-voditelj na drugome ili kao 

suradnik ili su-voditelj na dva projekta. Pritom, u broj sudjelovanja na HRZZ projektima ne 

uključuje se uloga voditelja i suradnika na HRZZ projektima koji završavaju s 30. rujna 2021. 

godine te na voditelje na projektima IP-Corona i TTP.  

Su-voditelji projekata su voditelji hrvatske istraživačke grupe u programima Znanstvena 

suradnja, Švicarsko hrvatskim istraživačkim projektima i projektima na bilateralnim 

programima. 

Prijavitelji i ista istraživačka grupa mogu se s jednim bilateralnim projektom u istoj godini 

prijaviti jednom, odnosno jednoj agenciji.  

 

 

 Uvjeti i postupak prijave projektnih prijedloga 

 

U švicarsko–hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska 

istraživačka grupa na čelu s voditeljem projekta. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u 

suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog u skladu s natječajem 

SNSF-a te ga prijavljuje na natječaj Švicarske nacionalne zaklade za znanost  (SNSF). 
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Projektni prijedlog mora biti usklađen s pravilima Natječaja SNSF-a. Hrvatski istraživački tim, na 

čelu s voditeljem projekta Hrvatskoj zakladi za znanost istodobno sa zajedničkom prijavom SNSF-

u podnosi prijavu koja se sastoji od Administrativnog obrasca, Radnog plana i Financijskog plana 

hrvatskog istraživačkog projekta, Potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, 

pisama namjere te dodatne dokumentacije. Radni plan sadrži pregled rezultata povezanih s 

ciljevima, njihovim slijedom i vremenom realizacije i suradnicima koji će ih provoditi (samo za 

hrvatsku istraživačku grupu). Financijski plan sadrži stavke i troškove koji će se financirati za 

hrvatsku istraživačku grupu iz hrvatskog dijela sufinanciranja projekta. Postupak prijave: 

1. Zajednički projekt švicarsko–hrvatske istraživačke grupe podnosi Švicarski glavni istraživač 

nadležnoj agenciji, odnosno Švicarskoj nacionalnoj zakladi za znanost (SNSF-u) u punoj 

dokumentaciji traženoj natječajem SNSF-a. 

2. Hrvatski istraživač istodobno podnosi prijavu Istraživačkog projekta Hrvatskoj zakladi za 

znanost.  

3. Prijava HRZZ-u sastoji se od Administrativnog obrasca, Radnog plana i Financijskog plana, 

Potpore organizacije te ostale dokumentacije. Radni plan sadržava aktivnosti zajedničkog 

projekta koje provodi hrvatska istraživačka grupa, a Financijski plan sadržava samo one 

troškove koje će financirati HRZZ.  

4. Postupak evaluacije za ovaj Natječaj provodi SNSF, dok HRZZ sudjeluje u procesu 

procjenjivanja prihvatljivosti prijavitelja. 

 

Financiranje 

 

Projektni prijedlozi rangiranih i predloženih za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih 

prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje. 

Financiranje projekta: od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna, a za projekte iz društvenih i 

humanističkih znanosti od 600.000,00 do 900.000,00 kuna. Povećanje financiranja može biti 

vidljivo u povećanim materijalnim troškovima istraživanja ili nabavci znanstvene opreme za 

istraživačke grupe s većim brojem istraživača.   

Iznos financiranja treba biti ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta. 

Najmanje ukupno financiranje projekta isključujući troškove osoblja može biti 300.000,00 kuna. 

Financiraju se projekti u trajanju od četiri godine. HRZZ sredstva isplaćuje na račun znanstvene 

organizacije koja prijavljuje projekt. 

 

Vrste dopuštenih troškova1: 

 troškovi istraživanja 

 troškovi osoblja (zapošljavanje poslijedoktoranada)2 

                                                 
1 Detaljno obrazloženje prihvatljivih i neprihvatljivih troškova nalazi se u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske 

zaklade za znanost u 2020. godini. 
2 Pri zapošljavanju poslijedoktoranada voditelji projekata i matične organizacije, na kojima će se oni zaposliti, dužni su 

poštivati sve propise nacionalnog zakonodavstva te upute vezane za prihvatljivost troškova plaće koje je propisao HRZZ, a 

koje su dostupne na mrežnoj stranici HRZZ-a. 
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 troškovi opreme i održavanja opreme 

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

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

sredstava, samo ako su izravno povezani s projektnim aktivnostima, a ne mogu biti 

navedeni ni u jednoj predviđenoj kategoriji prihvatljivih troškova te za njih postoji valjano 

obrazloženje i specifikacija trošenja.  

 

 Sadržaj i način podnošenja prijave3 

 

Sva prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskome i engleskome jeziku. Predlagatelj 

projektnog prijedloga odgovoran je za sadržajnu istovjetnost projektnoga prijedloga na oba jezika 

te istovjetnost s projektnim prijedlogom koji glavni istraživač iz Švicarske prijavljuje SNSF-u i HRZZ 

ne snosi odgovornost za moguće razlike. 

 

Hrvatski istraživač (voditelj hrvatske grupe) prijavljuje projektni prijedlog Hrvatskoj zakladi za 

znanost putem sljedećih dokumenata, najkasnije do 2. travnja 2021. godine do 12:00 CET 

 

1. Administrativni obrazac – mora sadržavati vlastoručne potpise voditelja projekta i 

čelnika organizacije te pečat organizacije. 

2. Životopis s opisom znanstvenih postignuća – pdf dokument koji je podnesen u SNSF 

sustav za prijavu 

3. Rezultati istraživanja u zadnjih pet godina –pdf dokument koji je podnesen u SNSF 

sustav za prijavu 

4. Radni plan - sadrži pregled rezultata povezanih s ciljevima, njihovim slijedom i 

vremenom realizacije i suradnicima koji će ih provoditi (samo za hrvatsku istraživačku 

grupu). 

5. Financijski plan - sadrži razradu potrebnih financijskih sredstava povezanih s 

pojedinim ciljevima i aktivnosti u radnom planu samo za hrvatsku istraživačku grupu. 

6. Obrazac Potpora organizacije - dokument na najviše dvije stranice s detaljnim i 

potpunim opisom potpore organizacije, s potpisom predlagatelja projektnog 

prijedloga i čelnika organizacije te pečatom organizacije. 

7. Potpisano pismo namjere za sudjelovanje u predloženome projektu za sve suradnike 

koji nisu zaposleni na organizaciji koja je nositelj projekta - pismo namjere suradnika 

iz Hrvatske potpisuje čelnik ustanove i suradnik; pismo namjere suradnika iz 

inozemstva potpisuje suradnik. 

  

 

HRZZ će po zaključenju natječaja provesti administrativnu provjeru primljenih prijava kako bi se 

utvrdilo je li pravodobno dostavljena potpuna dokumentacija i ispunjava li projektni prijedlog 

                                                 
3 Detaljne upute o sadržaju prijave i smjernice o načinu ispunjavanja prijave nalaze se u dokumentu Upute za prijavitelje na 

natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini. 
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uvjete natječaja. U slučaju da dokumentacija nije potpuna, HRZZ će od voditelja pisanim putem 

zatražiti dopune. Ako niti nakon dostavljenih dopuna projektni prijedlog ne zadovoljava 

administrativni pregled ili dopune nisu dostavljene u naznačenom roku, projektni prijedlog neće 

biti upućen u daljnju proceduru. 

Prije podnošenja projektnog prijedloga potrebno je proučiti Upute za prijavitelje na natječaje 

Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini. Upute možete pronaći na mrežnim stranicama 

Zaklade www.hrzz.hr.  

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

 

                                                              

Rok za prijavu projektnih prijedloga 

 

Rok za podnošenje prijave zajedničkih projektnih prijedloga SNSSF-u jest 1. travnja 2021. 

godine, dok je rok prijave za hrvatske prijavitelje 2. travnja 2021. do 12:00 sati (CET). 

Projektne prijedloge nije moguće prijaviti nakon navedenog datuma pa pozivamo sve 

predlagatelje da pravodobno podnesu prijavu.  

 

                                                                               Kontakt 

 

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ipch@hrzz.hr.  

http://www.hrzz.hr/
https://epp.hrzz.hr/
mailto:ipch@hrzz.hr

