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VODITELJ PROJEKTA DA NE 

1. Voditelj projekta istraživački je aktivan u posljednjih 5 godina što je 

razvidno iz: 

Objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja 

istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u 

prvoj kvartili časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim 

znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus) (Ako je voditelj iz društvenoga ili 

humanističkoga područja, ima više objavljenih A1 radova, knjiga ili radova u recenziranim 

knjigama). 

 

  

2. Voditelj projekta je istaknuti 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 inozemnim institucijama i/ili 

pozvanih/uvodnih/plenarnih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, 

pozivnih predavanja  

 međunarodnih konferencija, kongresa, radionica, ljetnih škola 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 

 sudjelovanja u znanstvenim projektima (HRZZ, EU okvirni programi, Obzor 2020, NIH, 

HERA, bilateralni i multilateralni i slični projekti) 

 recenziranja članaka u međunarodnim znanstvenim časopisima u predmetnom 

području znanosti 

 članstva u uredništvima međunarodnih znanstvenih časopisa u razmatranom 

području znanosti 

 duljih boravaka i usavršavanja na uglednim znanstvenim institucijama u 

inozemstvu 

 dokazanih primjena rezultata istraživanja u gospodarskom i/ili društvenom sektoru 

te registriranih međunarodnih patenata. 

 Članstva u međunarodnim tijelima, odborima, radnim skupinama, 

povjerenstvima 

  

    

 
 

Projektni prijedlog  DA NE 

1. Predloženo istraživanje provodi kompetentna istraživačka grupa s 
jasnim zaduženjima.  

  

2. Projektni prijedlog bavi se međunarodno i/ili nacionalno relevantnom 
problematikom (problemi istraživanja su trenutno u značajnoj mjeri 
prisutni u najboljim časopisima, zbornicima ili knjigama u području 

istraživanja).  

  

3. Predložena metodologija jasno je opisana i prikladna je za predloženo 
istraživanje. 

  

4. Očekivani rezultati i ciljevi projekta i njihovi učinci jasno su opisani.   

5. Ima li predlagač podršku znanstvene organizacije i uvjete za provođenje 
predloženoga istraživanja? Omogućuje li organizacija korištenje 

  

                                                           
1 Najmanje 5 kriterija treba biti pozitivno za odgovor DA. 
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potrebne infrastrukture i ostale uvjete za provedbu projektnoga 
prijedloga (prostor, oprema, organizacijsko - tehnička potpora)? 

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

natječajem2.  

  

7. Predloženo istraživanje ima jasan i relevantan utjecaj na razvoj novih 
znanja važnih za znanstveno područje, struku, gospodarstvo ili društvo.  

  

 

 

Zaključna ocjena: 

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 procjenu: (najmanje 50 riječi) 

 

 

 

                                                           
2 Pitanje 6 uključuje sljedeće uvjete (iz Uputa za prijavu na natječaj): 

  Istraživanje čija je svrha komercijalna ili se provodi s komercijalnim partnerom. Suradne organizacije koje nisu javne  znanstvene organizacije ne 
mogu ostvariti nikakvu komercijalnu dobit iz provedbe ovog projektnog prijedloga. 

  Istraživanja koja se temelje na podugovaranju komercijalnih tvrtki za provedbu radnog plana istraživanja. Projektima Zaklade financiraju se 
troškovi istraživanja koje provode članovi istraživačke grupe, a podugovaranje je prihvatljivo isključivo za licencirane djelatnosti za koje nema 
kompetencija u postojećoj istraživačkoj grupi. 

  Stručni, bilateralni, infrastrukturni projekti i sl. 

  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.  

  u prijavama za nastavak projekta koji je financirala HRZZ mora biti jasno pokazan razvitak ciljeva istraživanja. HRZZ neće podržati projekte u kojima 
se ponavljaju ciljevi prethodno financiranih projekata te će se isto provjeravati tijekom vrednovanja projektnog prijedloga.  

  Individualni projekti voditelja projekta koji ne uključuju suradnike. 


