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Natječaj 

“Uspostavni istraživački projekti”  

(šifra natječaja: UIP-11-2013) 
 

Potpora znanstvenicima za uspostavljanje  
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Ovaj je natječaj izrađen na temelju općih akata Hrvatske zaklade za znanost. Prijavljivanjem na natječaj 

prihvaćate njihovu primjenu. Izrazi u muškom rodu koji se u ovome natječaju koriste za osobe su 
neutralni i odnose se na osobe oba roda. 
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O programu 

 

 

Program Uspostavni istraživački projekti Zaklada je prvi put raspisala 2007. godine pod 

nazivom Uspostavne potpore. Razvijen je kako bi se njime osiguralo ubrzavanje 

uspostave samostalnih istraživačkih karijera znanstvenika, čime su najuspješnije 

vrednovani znanstvenici dobili mogućnost osnivanja istraživačkih grupa koje se bave 

međunarodno kompetitivnim problematikama na javnim hrvatskim sveučilištima i 

znanstvenim institutima.  

 

Programom se omogućava da znanstvenici tijekom trogodišnjeg financiranja uspostave 

svoj laboratorij i/ili istraživačku grupu. Pritom, ustanova mora podržati rad istraživačke 

skupine u nastajanju, te dokazati podršku grupi mladog istraživača i nakon završetka 

projekta koji financira Hrvatska zaklada za znanost čime se jamči prijenos 

specijaliziranog znanja i uspješan razvoj stručnjaka u međunarodno kompetitivnim 

problematikama. 

 

Ukupan proračun programa "Uspostavni istraživački projekti" u 2013. godini iznosi 

15.000.000,00 kuna. Najveće financiranje po projektu u okviru ovoga programa iznosi 

1.000.000,00 kuna za istraživanja u trajanju od 3 godine iz prirodnih, tehničkih, 

biotehničkih znanosti i biomedicine i zdravstva, te 600.000,00 kuna za istraživanja iz 

društvenih i humanističkih znanosti.  

 

 

 

 

 

 

Ukratko o natječaju: 

 

Datum raspisivanja natječaja: 1. listopad 2013. 

Rok za prijavu (skraćeni  i cjeloviti projektni prijedlog): 5. studeni 2013. do 

13:00 (CET) 

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

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

Voditelj projekta: znanstvenik koji je svoj doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 

godina od roka za prijavu natječaja Uspostavni istraživački projekti. 

Proračun programa: 15.000.000,00 kn 

Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: do 1.000.000,00 kn za sva 

znanstvena područja osim za područja društvenih i humanističkih znanosti gdje najveći 

iznos financiranja po projektu iznosi do 600.000,00 kn. 

Trajanje financiranja projekta: 3 godine 

Okvirni početak projekta: proljeće 2014. godine  
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Ciljevi 

 

 Prepoznavanje i poticanje nove generacije istraživača.  

 Uspostava samostalne istraživačke karijere voditelja projekta i njegovog 

istraživačke grupe. 

 Modernizacija hrvatskog visokoobrazovnog i istraživačkog sustava.  

 Povećanje kompetitivnosti hrvatskih istraživača u europskom istraživačkom 

prostoru. 

 Razvoj novih znanja koja jačaju hrvatsko gospodarstvo i dobrobit društva. 

 

 

 

Tko? 

 

Voditelj projekta: 

 Znanstvenik koji je svoj doktorat stekao najmanje 2, a najviše 71 godina prije 

datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti. 

 U trenutku prijave zaposlen je na radnom mjestu docenta ili višem na javnom 

hrvatskom sveučilištu, odnosno znanstvenog suradnika ili višem na javnom 

znanstvenom institutu na kojem planira provesti istraživanje. 

Znanstvenik koji je istraživački aktivan i pokazuje kapacitet za uspostavljanje 

samostalne istraživačke karijere. 

 U trenutku prijave nije voditelj projekta koji financira Fond „Jedinstvo uz pomoć 

znanja“ (UKF) i nije bio korisnik HRZZ Uspostavne potpore. 

 Jedan znanstvenik na jednom natječajnom roku, može biti prijavljen ili kao 

voditelj ili kao suradnik.  

 

Suradnici na projektu mogu biti u statusu: 

 istraživača; 

 poslijedoktoranda;  

 doktoranda.  

 

 

                                                 
1 Zaklada će uzeti u obzir i prijave kandidata s više od 7 godina poslijedoktorskog iskustva ako dostave potvrdu 
o rodiljnom dopustu, odnosno rodiljnim dopustima, služenju vojnoga roka ili bolesti te će te godine biti oduzete 
od vremena proteklog od datuma stjecanja doktorata. Za majčinstvo će se vrijeme proteklo od stjecanja prvog 
doktorata umanjiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata. Za očinstvo će se 
od vremena proteklog od stjecanja prvog doktorata oduzeti stvaran period korišten za roditeljski dopust za 
svako dijete rođeno prije ili nakon stjecanja doktorata. Za dugotrajna oboljenja, klinička liječenja ili služenje 
vojnog roka vrijeme proteklo od stjecanja prvog doktorata umanjit će se za duljinu dopusta iskorištenog za 
svaki od događaja koji se dogodio nakon stjecanja doktorata. U ni jednom od ovih slučajeva, vrijeme proteklo 
od dodjele prvog doktorata ne može prelaziti 11 godina. 
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Potpora ustanove 

Stvaranje mlade i propulzivne istraživačke grupe nemoguće je bez snažne podrške 

ustanove na kojoj će se projekt provoditi. Kvalitetna, stvarna i detaljno opisana potpora 

ustanove je preduvjet za ostvarivanje neovisne karijere istraživačka i ciljeva ovog 

natječaja. Zbog toga će potpora ustanove (prostor, infrastruktura, oprema, osoblje i sl.)  

biti jedan od važnih kriterija procjene projekata prijavljenih na ovaj natječaj.  

 

Detaljne informacije o tome tko se može prijaviti na natječaj nalaze se u Uputama za 
podnositelje projektnih prijedloga na natječaj „Uspostavni istraživački projekti“ 
(natječajni rok: studeni 2013.). 

 

 

 

 

Što? 

 

 Projektne prijedloge koji pokazuju potencijal za stvaranje novog znanja i 

proizvoda i osnivanje kompetitivne istraživačke grupe. 

 Temeljna i primijenjena istraživanja iz područja prirodnih, tehničkih, biomedicine i 

zdravstva, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti. 

 Istraživačke aktivnosti i metodologije koje poštuju temeljna etička načela i  

usklađena su s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. 

 Istraživanja koja imaju jaku potporu ustanove. 

 Istraživanja koja doprinose izobrazbi hrvatskih stručnjaka, posebice doktoranada i 

poslijedoktoranada. 

 

 

 

Financiranje  

 

 

 

Programom Uspostavni istraživački projekti financiraju se projekti u trajanju od 3 godine. 

Ukupan proračun programa Uspostavni istraživački projekti za natječaj u 2013. godini 

iznosi 15.000.000,00 kn. 

 

Najveći iznos financiranja za trogodišnje projekte iznosi 1.000.000,00 kn po projektu za 

sva znanstvena područja, osim za društvene i humanističke znanosti za koje sredstva 

iznose 600.000,00 kn po projektu. 

 

Ukupna potraživana financijska sredstva trebaju odražavati realnu procjenu o potrebama 

istraživanja i biti u potpunosti opravdana, o čemu će odlučivati stručnjaci za vrednovanje. 

 

Sredstva Zaklade isplaćuju se na račun ustanove koja prijavljuje projekt. 
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Prihvatljivi troškovi istraživanja su2: 

 

 materijalni troškovi istraživanja;  

 troškovi osoblja; 

 troškovi diseminacije i suradnje; 

 troškovi opreme:  

o nova oprema;  

o servisno održavanje opreme; 

o nadogradnja opreme;  

 posredni troškovi – najviše 5% od ukupnog iznosa traženih sredstava isključivo  

ukoliko postoji dobro obrazloženje i specifikacija za njihovo korištenje. 

 

 

 

 

Prijava 

 

Prije podnošenja projektnog prijedloga potrebno je proučiti Upute za podnositelje projektnih 
prijedloga na natječaj „Uspostavni istraživački projekti“ (natječajni rok: studeni 2013). 
Upute možete pronaći na mrežnim stranicama Zaklade www.hrzz.hr. 

 
Rok prijave: 5. studeni 2013. godine do 13:00 sati (CET) 

 

Sva prijavna dokumentacija projektnog prijedloga podnosi se na engleskom jeziku. 

 

Iznimno, uz obrazloženje, za projektne prijedloge iz humanističkog znanstvenog 

područja moguće je dodatno, uz prijavu na engleskom jeziku, dostaviti i prijavu na 

hrvatskom jeziku. Prijave moraju biti sadržajno istovjetne. 

 

 

 Ključni elementi postupka prijave: 

  

 Prijavu podnosi voditelj projekta u ime ustanove domaćina (podnositelj je 

pravna osoba), na službenim obrascima i na engleskome jeziku.  

 

 Prijava se sastoji od administrativnog obrasca, skraćenog projektnog 

prijedloga (obrazac A, obrazac Potpora ustanove), cjelovitog 

projektnog prijedloga (obrazac B, obrazac Suradnici, Financijski plan, 

Radni plan) i popratne dokumentacije.  

 

 Sva prijavna dokumentacija podnosi se istovremeno putem elektroničkog 

sustava za prijavu projekata (EPP), dostupnog na mrežnim stranicama HRZZ-a. 

 

 Prijavni obrasci, broj stranica i znakova su strogo definirani. 

 

 Prijava projektnih prijedloga regulirana je strogim pravilima koja je nužno 

proučiti prije podnošenja projektnog prijedloga. 
 

                                                 

2 Detaljne informacije o prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima nalaze se u Uputama za podnositelje 
projektnih prijedloga na natječaj „Uspostavni istraživački projekti“ (natječajni rok: studeni 2013.). 

 

http://www.hrzz.hr/
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Sadržaj prijave 

 

 Administrativni obrazac – mora sadržavati vlastoručne potpise voditelja 

projekta i čelnika ustanove te pečat ustanove; 

 Prijava skraćenog projektnog prijedloga mora sadržavati: 

 Obrazac A (jedan dokument na najviše 10 stranica - sinopsis istraživanja, 

životopis voditelja projekta, petogodišnji track record koji uključuje 5 

najuspješnijih radova u kojima je voditelj projekta vodeći  ili dopisni 

autor); 

 Obrazac Potpora ustanove (jedan dokument na najviše 2 stranice – opis 

potpore ustanove, izjave, vlastoručni potpisi voditelja projekta i čelnika 

ustanove te pečat ustanove); 

 Prijava cjelovitog projektnog prijedloga mora sadržavati:  

 Obrazac B (jedan dokument na najviše 15 stranica – detaljan opis 

planiranog istraživanja u kontekstu trenutnog stanja i najnovijih spoznaja 

u istraživanom području, ciljevi, metodologija, resursi, etička pitanja i 

reference);  

 Obrazac Suradnici (životopisi svih suradnika na projektu, najviše 1 stranica 

po suradniku); 

 Financijski plan; 

 Radni plan; 

 Popratna dokumentacija  

 Potvrda o zaposlenju voditelja projekta na radnom mjestu docenta ili 

višem, odnosno znanstvenog suradnika ili višem pri ustanovi na kojoj 

planira provođenje projekta; 

 Diploma o doktoratu znanosti; 

 Potvrde kojima se dokazuju prekidi tijekom karijere (ukoliko je 

primjenjivo); 

 Obrazloženje za podnošenje projektnog prijedloga na hrvatskom jeziku 

(ukoliko je primjenjivo). 

 

Sva navedena dokumentacija je obvezna. Nepotpune i nepravodobne prijave te 

prijave koje nisu podnesene na engleskom jeziku neće biti razmatrane.  

 

 

 

 Prednosti 
 

 tijekom svoje poslijedoktorske karijere, voditelj projekta proveo je najmanje dvije 

godine na znanstvenoj instituciji u inozemstvu;  

 iskustvo vođenja projekta ili bitna uloga u istraživačkom timu na prijašnjim 

istraživanjima;  

 sudjelovanje u međunarodnim projektima;   

 dobivene ugledne nagrade; 

 projekt uključuje suradnju s privatnim sektorom (u znanstvenom području za 

koje je takva suradnja primjenjiva). 
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Vrednovanje 
 

 

 

Postupak vrednovanja projekatnih prijedloga uključivat će hrvatske i međunarodne 

stručnjake.  

 

Skraćene projektne prijedloge procjenjivat će članovi panela za vrednovanje prema 

kriterijima za vrednovanje skraćenog projektnog prijedloga za natječaj „Uspostavni 

istraživački projekti“. 

 

Istorazinsko vrednovanje (peer review) cjelovitih projektnih prijedloga provest će 

međunarodni stručnjaci prema kriterijima za vrednovanje cjelovitog projektnog prijedloga  

za natječaj „Uspostavni istraživački projekti“ te članovi panela za vrednovanje prema 

dodatnim kriterijima za vrednovanje u okviru natječaja „Uspostavni istraživački projekti“. 

 

Kriteriji za vrednovanje skraćenog i cjelovitog projektnog prijedloga dostupni su na 

mrežnim stranicama Zaklade www.hrzz.hr. 

 

 

 

Obveze voditelja projekta 

 

 Javno predavanje nakon dobivanja sredstava i po završetku istraživanja. 

 Izrada i održavanje mrežne stranice projekta. 

 Pridržavanje prihvaćenog radnog plana istraživanja i financijskog plana. 

 Redovito podnošenje periodičnog izvješća – narativnog i financijskog (jednom 

godišnje) na temelju čega se donosi odluka o daljnjem financiranju projekta.  

 Podnošenje završnog izvješća – narativnog i financijskog. 

 Korištenje logotipa HRZZ-a u svim javnim istupanjima i isticanje potpore HRZZ-a 

u svim publikacijama koje su rezultat rada na projektu. 

 Diseminacija rezultata istraživanja u javnosti. 

 

Zaklada očekuje da voditelj provođenju projekta HRZZ-a posveti 70% svog radnog 

vremena. 

 

 

 

 

http://www.hrzz.hr/
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Kontakt 

 

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

uspostavni@hrzz.hr  

 
Odgovori na postavljene upite objavljivat će se na mrežnim stranicama HRZZ-a pod 

kategorijom „Često postavljana pitanja (FAQ)“.  

mailto:uspostavni@hrzz.hr

