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osobe su neutralni i odnose se na osobe oba roda. 
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O programu 
 

 

 Program podržava partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih 

znanstvenih instituta u RH i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora 

financiranja iz zemlje i inozemstva (privatne tvrtke, jedinice lokalne uprave i 

samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne 

znanstvene organizacije), u daljnjem tekstu: partnerskih ustanova. 

 Program podupire relevantna znanstvena istraživanja, koja mogu ubrzati razvoj novih i 

postojećih poduzeća te nastoji privući one predstavnike industrije i poduzetništva koji 

će značajno doprinijeti ekonomskom i tehnologijskom razvoju Republike Hrvatske.  

 Istraživači samostalno biraju istraživačku temu. Osnovni elementi vrednovanja su 

znanstvena vrijednost, originalnost i inovativnost projekta, predložena istraživačka 

metodologija, potencijal za gospodarski razvoj, te dosadašnja postignuća istraživača – 

voditelja projekta i suradnika. 

 

 
 

Ukratko o natječaju: 

 

Datum raspisivanja natječaja: 1. prosinca 2015. 

Rok za prijavu:  29. veljače 2016. do 13:00 (CET) 

Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, 

tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i 

interdisciplinarne znanosti. 

Voditelj projekta: istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u 

znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.  

Ukupan proračun: 15.000.000,00 kn 

Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ 

iznosi 300.000,00 do 500.000,00 kn godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 

1.500.000,00 kn. 

Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine. 

Okvirni kraj vrednovanja: lipanj-srpanj 2016. godine. 

  

 

 

 

              Tko? 
 

 

 Projekt prijavljuju javna sveučilišta i znanstveni instituti registrirani u RH. 

Voditelj projekta: 

 Voditelj projekta mora biti istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima 

u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.   

Voditelj projekta mora biti u stalnom radnom odnosu u ustanovi iz koje prijavljuje projekt 

ili zaposlen na ustanovi u kojoj se projekt izvodi za vrijeme trajanja projekta. 
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Sve dokumente možete pronaći na službenim mrežnim stranicama HRZZ-a (www.hrzz.hr). 

(Redoviti članovi i zaposlenici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti mogu biti voditelji 

projekta i ako nisu u stalnom radnom odnosu na znanstvenoj ustanovi koja je nositelj 

projekta.) 

Partnerska ustanova: 

 Partnerska ustanova koja može osigurati tehničke i financijske mogućnosti za 

realizaciju projekta. 

Detaljne informacije o tome tko se može prijaviti na natječaj nalaze se u Uputama za 
podnositelje projektnih prijedloga na natječaj „Partnerstvo u istraživanjima“ 
(natječajni rok: veljača 2016.) 

 

Potpora ustanove  

Konkurentnost istraživačke skupine nije moguća bez podrške ustanove te će stoga 

HRZZ podržati projekte znanstvene vrijednosti s jasno opisanom i stvarnom 

potporom ustanove u kojoj će se predloženi projekt provoditi (odgovarajući prostor, 

administrativna podrška, postojeća znanstvena infrastruktura, oprema koja će se 

staviti na raspolaganje voditelju projekta i sl). 

 

Važne napomene: 

 

 Jedan istraživač može u svojstvu voditelja projekta prijaviti samo jedan projektni 

prijedlog po natječajnom roku.  

 

 Istraživač može biti prijavljen na ukupno dva projekta HRZZ-a, uzimajući u obzir 

projekte koji su financirani na natječajnim rokovima iz 2013. i 2014. godine: 

- Istraživač koji do datuma roka za prijavu na natječaj ima status voditelja 

projekta u programu Istraživački projekti koji financira Zaklada može prijaviti 

projektni prijedlog kao voditelj projekta u programu Partnerstvo u 

istraživanjima. U tom slučaju, kada je istraživač voditelj dva financirana 

projekta, ne može biti suradnik ni na jednom tekućem projektu koji Zaklada 

financira od rokova za prijavu u 2013. i 2014. godini. 

- Podnositelj projektnog prijedloga na program Partnerstvo u istraživanjima na 

ovom natječajnom roku može istovremeno biti prijavljen kao suradnik na 

jednom Uspostavnom istraživačkom projektu ili jednom Istraživačkom projektu 

financiranom kroz natječaje tijekom 2013. ili 2014. godine.  

- Osoba koja nije suradnik ili voditelj HRZZ projekta prijavljenog na natječaje 

tijekom  2013. ili 2014. godine može biti suradnik na ukupno dva projekta na 

ovom natječajnom roku. 

  

 Istraživač koji do datuma roka za prijavu na natječaj ima status voditelja projekta 

u programu Uspostavni istraživački projekti koji financira Zaklada ne može biti 

podnositelj projektnog prijedloga na ovaj rok natječaja Partnerstvo u 

istraživanjima, niti može biti suradnik na projektu prijavljenom na ovaj natječaj. 

  

 Voditelji projekata koje financira Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (UKF) ne 

mogu na ovom natječajnom roku biti voditelji projekata koje financira Zaklada, no 

mogu sudjelovati kao suradnici na jednom projektu koji se prijavljuje Zakladi. 
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Što? 

 
 Projekti u trajanju od 2 do 3 godine koji se bave međunarodno kompetitivnom i 

nacionalno relevantnom problematikom. 

 Projekti koji se provode s aktivnom i uspostavljenom istraživačkom skupinom čiji je 

doprinos razvidan i planiran radnim planom projekta. 

 

 Istraživanja koja imaju jaku i neupitnu potporu ustanove. 

 Istraživanja koja ne ponavljaju već provedena istraživanja ili istraživanja već 

financirana iz drugih izvora već mogu pokazati zaseban relevantan učinak na društvo 

ili stvaranje novih znanja i tehnologija. 

 Projekti koji se temelje na partnerstvu ustanova (jasno izložen zajednički cilj i 

metodologija istraživanja, uključenost istraživača/stručnjaka s obje zainteresirane 

strane u ostvarenju i primjeni projekta, višegodišnja dokumentirana suradnja na 

različitim projektima, zajedničke publikacije stručnjaka iz znanstvene ustanove i 

gospodarstva, zajednički patenti i dosadašnja primjena zajedničkih istraživanja u 

gospodarstvu).  

 

 

Financiranje 

 
 Proračun programa Partnerstvo u istraživanjima za 2016. godinu iznosi: 

5.000.000,00 kn. 

 Financijsko sudjelovanje partnerske ustanove u iznosu od najmanje 50% 

sredstava ukupne vrijednosti projekta1. HRZZ će podržati samo one projekte koji 

opravdavaju visinu udjela financijskog sudjelovanja partnerske ustanove i koji 

uplate ugovorena financijska sredstava na račun matične ustanove koja 

provodi projekt (s jasno naznačenom svrhom za potrebe projekta).  

 Ukupna potraživana financijska sredstva trebaju odražavati realnu procjenu o 

potrebama istraživanja i biti u potpunosti opravdana. 

 

HRZZ sredstva isplaćuje na račun ustanove koja prijavljuje projekt. 

Vrste dozvoljenih troškova: 

 za materijalne troškove: do 60% iznosa koji dodjeljuje HRZZ  

 za nabavku opreme: do 20% iznosa koji dodjeljuje HRZZ 

 za troškove osoblja: moguće je zapošljavanje doktoranada i poslijedoktoranada2 

 za diseminaciju i suradnju: do 10% iznosa koji dodjeljuje HRZZ 

 posredni troškovi. Posredni troškovi su prihvatljivi u najvišem iznosu od 5% ukupnog 

iznosa traženih sredstava isključivo ukoliko postoji dobro obrazloženje i specifikacija 

za njihovo korištenje.  

  

                                                 

1 U slučaju da je u projekt uključeno više partnera, oni zajedno moraju osigurati 50% ukupne vrijednosti 
projekta. 

2 Sredstva HRZZ-a i partnera ne mogu se koristiti za isplatu honorara i naknada.  
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 Sadržaj  i način podnošenja prijave3 

 

Prijava na natječaj Partnerstvo u istraživanjima odvijat će se putem e-pošte programa 

Partnerstvo u istraživanjima partner@hrzz.hr. Obrasce i dodatnu dokumentaciju 

potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju i Uputama za podnositelje 

projektnih prijedloga na natječaj Partnerstvo u istraživanjima i poslati e-poštom. 

  

 

Sva prijavna dokumentacija projektnog prijedloga podnosi se na hrvatskom i engleskom 

jeziku. Voditelj projekta odgovoran je za sadržajnu istovjetnost projektnog prijedloga na 

oba jezika i Zaklada ne snosi odgovornost za moguće razlike. 

 

Projektni prijedlozi moraju biti potpuni i prijavljeni do vremena istaknutog u natječaju. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.  

 

Sadržaj prijave: 

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

čelnika matične ustanove te pečat matične ustanove, vlastoručne potpise glavnog 

suradnika s partnerske ustanove i čelnika partnerske ustanove te pečat. 

2. Prijava projektnog prijedloga mora sadržavati:  

    Prijavni obrazac koji sadrži: 

o Cjelinu A - koja sadrži, životopis voditelja projekta, popis postignuća (track 

record) u posljednjih pet godina koji uključuje najvažnije radove na kojima 

je voditelj projekta autor te ostala relevantna postignuća; 

o Cjelinu B - koja sadrži detaljan opis planiranih istraživanja, posebno s 

obzirom na dosad postignute rezultate i najnovije spoznaje u odabranom 

području istraživanja, ciljeve, metodologiju, značaj i ulogu partnerske 

ustanove za istraživanje, materijalne i ljudske resurse, etička pitanja;  

o Cjelinu C – koja sadrži popis suradnika i opis uloge i zadaća članova 

istraživačkog tima. 

 Obveznu dokumentaciju: 

o Financijski plan (troškovi izraženi u kunama); 

                                                 

3 Detaljne upute o sadržaju prijave i smjernice o načinu ispunjavanja prijave nalaze se u dokumentu Upute za 
podnositelje projektnih prijedloga na natječaj Partnerstvo u istraživanjima (natječajni rok: veljača 2016.) 

 Ključni elementi postupka prijave: 

 Prijavu podnosi voditelj projekta u ime matične ustanove (podnositelj 

je pravna osoba).  

 Prijava se sastoji od administrativnog obrasca, prijave projektnog 

prijedloga i popratne dokumentacije.  

 Sva prijavna dokumentacija podnosi se istovremeno putem e-pošte 

programa Partnerstvo u istraživanjima partner@hrzz.hr.  

 Prijavni obrasci, broj stranica i znakova su strogo definirani. 

 Prijava projektnih prijedloga regulirana je pravilima koja je nužno 

proučiti prije podnošenja projektnog prijedloga. 
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o Radni plan; 

o Pismo potpore ustanove (jedan dokument na najviše 2 stranice – detaljan 

opis potpore ustanove, izjave, vlastoručni potpisi voditelja projekta i 

čelnika ustanove te pečat ustanove); 

o Izjavu partnerske ustanove, potpisanu od strane čelnika ustanove i 

ovjerenu pečatom, o razlozima sudjelovanja u programu a u kojoj jamči da 

će sudjelovati u financiranju projekta s najmanje 50% ukupnih troškova 

projekta, te opis postojeće opreme i infrastrukture potrebne za izvođenje 

određenog istraživanja; 

o Dokaz da partnerska ustanova ima financijske mogućnosti za realizaciju 

projekta – podaci o solventnosti/bonitetu (obrasci BON1/BONPLUS i 

BON2/SOL2 ili ekvivalent/bonitet inozemnih tvrtki); 

o Potpisana pisma namjere za sudjelovanje u predloženom istraživanju za 

suradnike koji nisu s matične ustanove, suradnike iz inozemstva i 

konzultante. 

3. Popratnu dokumentaciju: 

o Ostala dokumentacija. 

 

Sva dokumentacija navedena pod točkama 1 i 2 je obvezna za sve podnositelje 

projektnih prijedloga. Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.  

Prije podnošenja projektnog prijedloga potrebno je proučiti Upute za podnositelje projektnih 
prijedloga na natječaj „Partnerstvo u istraživanjima“ (natječajni rok:  veljača 2016). Upute 
možete pronaći na mrežnim stranicama Zaklade www.hrzz.hr.  

 

                                                                     

Vrednovanje 

 

VAŽNA NAPOMENA: Pozivaju se svi predlagači projektnih prijedloga kao i 

njihovi suradnici da prije roka za prijavu izrade ili obnove svoj profil u CROSBI 

bibliografiji (http://bib.irb.hr) jer će se ti izvori koristiti pri vrednovanju 

projektnih prijedloga.  

Postupak vrednovanja projektnih prijedloga uključivat će hrvatske i međunarodne 

stručnjake.  

1. U vrednovanje se upućuju projektni prijedlozi koji zadovoljavaju administrativnu 

provjeru i imaju potpunu i na odgovarajući način ovjerenu dokumentaciju te 

zadovoljavaju uvjete natječaja.  

2. Članovi panela za vrednovanje procjenjuju projektne prijedloge prema kriterijima 

za vrednovanje za natječaj „Partnerstvo u istraživanjima“. U istorazinsko 

vrednovanje uključuje se razmjeran broj najbolje ocijenjenih projekata. 

3. Istorazinsko vrednovanje projektnih prijedloga provest će međunarodni 

stručnjaci prema kriterijima za vrednovanje cjelovitog projektnog prijedloga  za 

natječaj „Partnerstvo u istraživanjima“ te članovi panela za vrednovanje prema 

dodatnim kriterijima za vrednovanje u okviru natječaja „Partnerstvo u 

istraživanjima“. 

4. Temeljem rezultata vrednovanja paneli za vrednovanje rade rang listu koja je 

temelj preporuke za financiranje projektnog prijedloga.  

 

Kriteriji za vrednovanje dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade www.hrzz.hr. 
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         Obveze voditelja projekta 

 

1. Poznavanje i prihvaćanje načela financiranja i provedbe projekata financiranih 

od Hrvatske zaklade za znanost te pribavljanje svih potrebnih dozvola prije 

korištenja sredstava Zaklade. 

2. Pridržavanje odobrenog radnog plana istraživanja, financijskog plana te ostalih 

ugovornih obveza. 

3. Izrada i održavanje mrežnih stranica projekta na mrežnim stranicama 

ustanove. 

4. Odgovornost u vođenju projekta te transparentno i učinkovito trošenje 

financijskih sredstava. Rezultati istraživanja moraju biti javno dostupni, publicirani 

u znanstvenim časopisima i drugim glasilima dostupnim široj javnosti. 

5. Prihvaćanje mogućnosti povremene provjere o napredovanju projekta koju 

provodi stručni odbor HRZZ-a uz redovito podnošenje periodičnog narativnog i 

financijskog izvješća te završnog izvješća (svakih 12 mjeseci trajanja projekta).  

6. Ako tijekom rada na projektu dođe do otkrića koje bi moglo biti zaštićeno 

patentom ili nekim drugim oblikom intelektualnog vlasništva, neophodno je o 

tome odmah izvijestiti HRZZ. 

7. Obvezna prijava objavljenih radova, kongresnih priopćenja, postera i sl. te 

isticanje financijske potpore Zaklade. 

NAPOMENA: 

U slučaju ostvarenja dobiti od rezultata projekta, postotak budućeg udjela 

HRZZ-a u dobiti od znanstvenog ili tehnologijskog otkrića utvrđuje se posebnim 

ugovorom sklopljenim između ustanove u kojoj je zaposlen voditelj projekta, 

HRZZ-a i partnerske ustanove, s tim da taj postotak ne može biti manji od 10%. 

 

                                                              

  Rok za prijavu  

projektnih prijedloga 

 

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je: 29. veljače 2016. do 13:00 (CET) 

  

                                                                          

     Kontakt 

 

 

Upiti vezani uz natječaje zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: 

partner@hrzz.hr. 

 

Odgovori na postavljene upite nalaze se na mrežnim stranicama HRZZ-a u kategoriji 

''Često postavljena pitanja'' (''FAQ''). 
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