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Molimo procijenite sljedeća dva kriterija na način da odaberete ili DA ili NE opciju.  

 

PREDLAGATELJ PROJEKTNOG PRIJEDLOGA DA NE 

1. Iz dosadašnjih postignuća predlagatelja projektnog prijedloga prepoznaje se 

sposobnost samostalnog provođenja originalnih znanstvenih istraživanja što je vidljivo 

iz (najmanje 3 odgovora treba biti zadovoljeno za Odgovor DA): 

 publikacija s međunarodnom recenzijom objavljenih u vodećim 

međunarodnim časopisima u određenom području znanosti prema 

relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science, DOAJ ili Scopus)*, a u 

kojima je predlagatelj glavni ili dopisni autor 

 publikacija s međunarodnom recenzijom kojima pokazuje samostalnost i 

istraživačku neovisnost 

 predavanja na međunarodnim konferencijama ili/i međunarodnim 

visokoškolskim i istraživačkim organizacijama, radionicama, ljetnim školama 

 uključenosti u međunarodne i nacionalne istraživačke mreže i/ili projekte u 

znanstvenom području kojemu pripada prijedlog projekta 

 nacionalnih i/ili međunarodnih priznanja i nagrada za znanost. 

 

* Ako je voditelj iz društvenoga ili humanističkoga područja, ima više objavljenih poglavlja 

u knjigama, knjiga ili radova u međunarodnim, recenziranim časopisima. 

  

2. Predlagatelj projektnog prijedloga pokazuje sposobnost za uspostavljanje i vođenje 

istraživačke grupe što je vidljivo iz (najmanje 3 odgovora treba biti zadovoljeno za 

Odgovor DA): 

 dosadašnje uspješne prijave na natječaje za poslijedoktorsku istraživačku 

stipendiju ili istraživački projekt; 

 poslijedoktorske izobrazbe u inozemnim organizacijama; 

 mentorstva obranjenih diplomskih radova; 

 realistično planiranog i detaljno istraživanja s jasnim ciljevima; 

 sposobnosti da okupi istraživače koji će sudjelovati u provedbi projekta 

  

3. Iz dosadašnjih postignuća je vidljivo da je predlagatelj projektnog prijedloga 

kontinuirano istraživački aktivan. 
  

 

 

PROJEKTNI PRIJEDLOG DA NE 

1. Projektnim je prijedlogom jasno opisan plan razvoja nove istraživačke grupe (npr. 

zapošljavanje doktoranda ili poslijedoktoranda) i uloga članova grupe u ostvarivanju 

projektnih aktivnosti. 

  

2. Projektni se prijedlog temelji na razvoju nove istraživačke teme i/ili metodologije kao 

indikatora uspostavljanja samostalne istraživačke karijere. 
  

3.  Projektni prijedlog obuhvaća znanstveno istraživanje čiji su ciljevi jasno opisani.   
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4.  Predložena metodologija jasno je opisana i prikladna je za predloženo istraživanje. 
  

5. Radni plan projektnog prijedloga i očekivani rezultati istraživanja su jasno opisani i 

ambiciozni. 
  

6. Predloženo istraživanje uklapa se u uvjete natječaja koji propisuju vrstu 

istraživanja koja se financira ovim natječajem (ukoliko se na projektni 

prijedlog odnosi jedan kriterij, odgovor na pitanje je NE). 

 istraživanja čiji su rezultati vrlo blizu primjene  

 istraživanja čija je svrha komercijalna ili se provode s komercijalnim 

partnerom ili za potrebe komercijalnog partnera; suradne organizacije koje 

nisu javne znanstvene organizacije ne mogu ostvariti nikakvu komercijalnu 

dobit iz provedbe projekata financiranih na ovome natječajnom roku 

 istraživanja koja se temelje na podugovaranju za provedbu radnog plana 

istraživanja; 

 stručni projekti  

 infrastrukturni projekti 

 istraživanja koja se provode kao dio suradnje u međunarodnim 

kolaboracijama ili kao dio međunarodnih (longitudinalnih) istraživanja ili 

kao dio dugotrajnih istraživanja 

 istraživanja koja ponavljaju već provedena istraživanja ili istraživanja već 

financirana iz drugih izvora; istraživanja koja će podržati HRZZ trebaju imati 

zaseban relevantan učinak na društvo ili stvaranje novih znanja i tehnologija 

  

7. Financijski plan potpuno je i logično povezan s projektnim prijedlogom te su 

tražena sredstva realistična. 
  

 

 

POTPORA ORGANIZACIJE DA NE 

1. Organizacija  pismom potpore istraživanju pruža sve potrebne uvjete za postizanje 

ciljeva projektnog prijedloga. Osigurava svu potrebnu i postojeću infrastrukturu i 

ostale uvjete za provedbu projektnoga prijedloga (prostor, oprema, organizacijsko - 

tehnička potpora). 

  

 

Molimo ocijenite projektni prijedlog odabirući samo jednu od ponuđenih opcija: 

A – projektni prijedlog se upućuje u drugi krug vrednovanja (istorazinsko vrednovanje - peer review) 

B - projektni prijedlog se ne upućuje u drugi krug vrednovanja 

 

 

Molimo obrazložite ocjenu projektnog prijedloga za projektne prijedloge koji se ne upućuju u drugi 

krug vrednovanja: 
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Ukoliko se projekt upućuje u istorazinsko vrednovanje obrazložite svoju preporuku i iz prijave 

projektnog prijedloga navedite projekte i/ili znanstvene publikacije koje kvalificiraju kandidata i koji 

je njihov očekivani doprinos projektnom prijedlogu: 

 

 


