
Prva milijarda kuna 
za izvrsne mlade 

znanstvenike 
i znanstvene 

projekte

Krajem 2021. godine Zaklada će svečano obilježiti 
20 godina svojega rada, a početak jubilarne godine 
obilježava bitna prekretnica. Zaklada je do danas iz 
proračunskih i izvanproračunskih izvora financirala 
razvoj karijera mladih istraživača i znanstveno- 
istraživačke projekte u iznosu višem od 1.000.000.000 
kuna.

Zaklada je dio europske platforme koja omogućuje provođenje bilateralnih i 
multilateralnih znanstvenih istraživanja kroz redovite natječaje najznačajnijih 
europskih nacionalnih zaklada. 



900+
mladih istraživača na 

vrhunskim znanstvenim 
projektima

1200+
projekata na kojima su 

ostvareni zapaženi rezultati  
na svjetskoj razini

6000+
znanstvenika koji svoje 

karijere grade na hrvatskim 
znanstvenim institutima i 

sveučilištima

Do prve milijarde polako i sigurno
Prva isplaćena sredstva 2005. godine bila 
su usmjerena na projekte reforme visokog 
obrazovanja, doktorske i poslijedoktorske 
stipendije te privlačenje vrhunskih 
znanstvenika u Republiku Hrvatsku. 
U razdoblju od 2013. do 2014. godine 
Zaklada preuzima provođenje natječaja 

za nacionalne znanstveno-istraživačke 
projekte i financiranje doktoranada. Od 
2014. godine iznosi financiranja postupno 
se povećavaju te se uspostavlja sustav 
stabilnog financiranja kompetitivnih 
istraživanja i mladih istraživača u Republici 
Hrvatskoj.

Zaklada je do sada financirala:

Zaklada financira razvojne programe
Kroz desetak nacionalnih i međunarodnih 
programa obrazuju se i usavršavaju nove 
generacije doktora znanosti, omogućava 
se uspostava vlastitih istraživačkih grupa 
perspektivnim mladim znanstvenicima i 
podupiru se vodeći hrvatski znanstvenici 
u provođenju nacionalno značajnih ili 
međunarodno kompetitivnih istraživanja.

Najviši iznosi financiranja po projektu:

• do 1,5 milijuna kn - Istraživački projekti 
(4 godine)

• do 2 milijuna kn - Uspostavni 
istraživački projekti (5 godina)

• do 1,5 milijuna kn - CORONA projekti 
(18 mjeseci)

 
Zaklada i COVID-19 kriza
Na aktualnu krizu uzrokovanu pandemijom COVID-19 Zaklada je brzo odgovorila s 
dva tematska natječaja:

• Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i 
obrazovnim aspektima pandemije

• Zdravstveni, gospodarski i obrazovni učinci pandemije COVID-19



Nacionalno financiranje 
znanosti i istraživanja  
sigurna je investicija 
u budućnost koja

unaprjeđuje društvo i 
povećava konkurentnost 
ne samo znanstvenika 
nego i gospodarstvenika 
na domaćem i svjetskom 
tržištu.”

U većini razvijenih zemalja neovisne 
nacionalne zaklade za znanost snažno 
financiraju temeljna i primijenjena istraživanja 
jer ona pozitivno utječu na gospodarski rast i 
otvaranje novih radnih mjesta, opći društveni 
razvoj, otpornost i prosperitet.
Intenzivnijim ulaganjem u znanost Republika 
Hrvatska će se uvrstiti među zemlje koje 
temelje svoj društveni i gospodarski razvoj 
na istraživanjima i inovacijama te koje 
na COVID-19 krizu odgovaraju značajnim 
povećavanjem proračunskih ulaganja u svoje 
nacionalne znanstvene zaklade koje podupiru 
najinovativnije znanstvenike i njihova 
istraživanja.

Važnost nacionalnih znanstvenih zaklada

Do druge milijarde brzo i odvažno
Drugu milijardu kuna potrebno je uložiti u znanost u bitno kraćem vremenskom razdoblju, 
od 4 godine. Na taj će se način osigurati da se u Hrvatskoj provode vrhunska znanstvena 
istraživanja koja izravno utječu na gospodarski i društveni razvitak i da najtalentiraniji mladi 
znanstvenici ostvaruju svoje znanstvene ambicije u domovini.

Upoznajte Zakladine znanstvenike
O impresivnim rezultatima rada Zakladinih doktoranada i  znanstvenika možete pročitati na 
sljedećim poveznicama:

https://hrzz.hr/mladi-istrazivaci/upoznajte-mlade-istrazivace/
https://hrzz.hr/znanost-u-fokusu/istrazivacke-price/

