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Kriteriji za vrednovanje projektnoga prijedloga u prvome krugu
Predlagatelj projektnog prijedloga
1.

DA

NE

DA

NE

Predlagatelj projektnog prijedloga istraživački je aktivan u posljednjih pet
godina što je razvidno iz:

Pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u
kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u
razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili
Scopus) (ako je predlagatelj iz društvenoga ili humanističkoga područja, najmanje polovica upisanih
publikacija treba zadovoljavati navedeni uvjet objavljenih radova, knjiga ili radova u međunarodno
recenziranim publikacijama).

2.

Predlagatelj projektnog prijedloga istaknuti je znanstvenik s međunarodno
priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem
prijavljuje projekt što je razvidno iz:1

•

pozvanih predavanja ili seminara na prestižnim inozemnim institucijama i/ili
pozvanih/uvodnih/plenarnih predavanja na međunarodnim znanstvenim
skupovima, pozvanih predavanja na naprednim školama

•

međunarodnih konferencija, kongresa ili simpozija u kojima je bio organizator
skupa, ili član koordinacijskoga/upravnoga, ili organizacijskoga odbora

•

međunarodnih priznanja poput znanstvene nagrade ili članstva u znanstvenim
i stručnim udruženjima

•

vođenja međunarodnih znanstvenih projekata (EU okvirni programi, Obzor 2020,
NIH, HERA i slični projekti)

•

recenziranja članaka u uglednim međunarodnim znanstvenim časopisima u
predmetnom području znanosti

•

članstva u uredništvima međunarodnih znanstvenih časopisa u razmatranom
području znanosti

•

dokazane primjene rezultata istraživanja u gospodarskom i/ili društvenom
sektoru te registriranih međunarodnih patenata.

3.

Predlagatelj projektnog prijedloga ima evidentirano i značajno mentorsko
iskustvo što je razvidno iz:

•

objavljenih zajedničkih radova s diplomantima i/ili doktorandima

•

uspješnih mentorstava doktorskih studenata.

Projektni prijedlog
1.

Projektni prijedlog bavi se međunarodno i/ili nacionalno relevantnom
problematikom (u značajnoj mjeri prisutnoj u najboljim časopisima,
zbornicima ili knjigama u području istraživanja).

2.

Projektni prijedlog ima potencijal kojim može bitno unaprijediti postojeće
znanje u znanstvenom području (kompetitivan je u odnosu na najbolje u
području). Ukoliko je predlagatelj već sudjelovao na projektima HRZZ-a,
pokazuje li predloženi projektni prijedlog razvoj teme istaživanja u odnosu na
već odobrene projekte.
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Najmanje pet kriterija treba biti pozitivno za odgovor - DA.
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3.

Predložena metodologija prikladna je za predloženo istraživanje.

4.

Radni plan jasno je opisan, izvediv i realan, a opisani resursi omogućuju
provedbu projektnih aktivnosti i povezani su s radnim planom projekta.
Projektni prijedlozi koji ne zadovoljavaju ovaj uvjet, neće se uputiti u drugi krug
vrednovanja.

5.

Projektnim prijedlogom pokazano je jačanje i razvitak resursa i istraživanja
(kompetentna i jaka istraživačka grupa, povezivanje istraživača i opreme itd). U
slučaju bilateralnog ili trilateralnog projekta uključiti procjenu popisa
postignuća voditelja partnerskih istraživačkih grupa.

6.

Predloženo istraživanje ima jedinstven doprinos području i uklapa se u uvjete
natječaja koji propisuju vrstu istraživanja koja se financira ovim natječajem2.

7.

Ima li predlagač podršku znanstvene organizacije i uvjete za provođenje
predloženoga istraživanja? Osigurava li organizacija svu potrebnu
infrastrukturu i ostale uvjete za provedbu projektnoga prijedloga (prostor,
oprema, organizacijsko-tehnička potpora)?

Projektni prijedlog je:
A- zadovoljavajuće kvalitete te se upućuje u drugi krug vrednovanja (istorazinsko vrednovanje - peer
review)
B- kvalitetan, ali nedovoljno da bi se uputio u drugi krug vrednovanja (u odnosu na ostale nije među
najkvalitetnijima te s obzirom na proračun programa ne ulazi u daljnje vrednovanje na ovome
natječajnom roku)
Molimo obrazložite procjenu: (najmanje 50 riječi)
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Vidi točku 3 iz Uputa za predlagatelje projektnih prijedloga – Koja se vrsta istraživanja financira natječajem?
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