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1. Uvod

Hrvatsku zakladu za znanost osnovao je 2001. godine Hrvatski sabor
posebnim Zakonom radi osiguravanja potpore znanstvenim programima i
projektima te poticanja međunarodne suradnje na području znanosti i visokog
obrazovanja. Potpora se osigurava natječajima za fokusirane programe čiji se
ciljevi određuju u skladu s nacionalnim dokumentima za razvitak znanosti i
visokog obrazovanja te strateškim planom Zaklade.
Svojim je programima Zaklada financirala široku paletu projekata i programa
kojima su se novačili, obrazovali i razvijali nadareni i kreativni pojedinci, posebice
znanstvenici i stručnjaci s međunarodnim kompetencijama te zadržavali u Hrvatskoj kako
bi preuzeli vodeće uloge u istraživanjima i razvoju u područjima u kojima Hrvatska želi
razvijati gospodarstvo temeljeno na znanju i prepoznaje ih kao nacionalne prioritete.
Kako bi se osigurao izbor i financiranje najboljih projekata, Zaklada je razvila postupak
kompetitivnog vrednovanja projektnih prijedloga koji se temelji na prihvaćenoj europskoj
praksi istorazinske procjene (engl. peer review), u kojemu sudjeluju u najvećem broju
međunarodni stručnjaci, te na vrednovanju u odborima u kojima su uključeni hrvatski
stručnjaci.
Zaklada je 2008. godine postala punopravna članica Europske znanstvene zaklade
(ESF, European Science Foundation), čime je olakšana integracija hrvatskih znanstvenika
u europski istraživački prostor kao i razvoj programa, politika rada, procedura
vrednovanja i upravljanja financiranim projektima. Od svibnja 2013. godine Zaklada je
punopravna članica Science Europe, novoosnovane organizacije koja okuplja nacionalne
ustanove koje financiraju znanstvena istraživanja da bi promovirala zajedničke interese,
definirala polazište za zajedničko komuniciranje s nacionalnim vladama i ustanovama EU
o temama znanstvene politike te potaknula integraciju u europski istraživački prostor.
Deklaraciju

o

pristupanju

Europskoj

povelji

za

istraživače

i

Kodeksu

o

zapošljavanju istraživača (The European Charter for Researchers, The Code of Conduct
for the Recruitment of Researchers1) Zaklada je potpisala u rujnu 2011. godine. U

1

http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/am509774CEE_EN_E4.pdf
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svibnju 2013. godine Zakladi je na temelju izrađene Strategije ljudskih resursa i
Akcijskog plana za implementaciju načela Povelje i Kodeksa u radu Zaklade dodijeljeno
pravo na uporabu loga HR Excellence in Research Europske komisije.
Povelja i Kodeks se mogu smatrati vodičima za postupke prema načelima dobre
prakse. Njihov je cilj promocija jednakih prava i obveza za istraživače u cijeloj Europi i to
tako da se jasno odrede uloge, odgovornosti, zasluge istraživača s jedne i poslodavaca te
ustanova koje financiraju znanstvena istraživanja s druge strane. Primjena načela Povelje
i Kodeksa jamči europskim istraživačima razvoj istraživačkih karijera i poboljšanje radnih
uvjeta. Vodiči za Povelju i Kodeks uključuju sve europske ustanove i sveučilišta, privatne
i javne. Pristupanjem Povelji i Kodeksu Zaklada je prihvatila usklađivanje svojih pravila s
onima ostalih europskih država, čime se omogućuje jačanje položaja istraživača u
društvu, te izjednačavanje prava i obveza s onima u ostalim državama potpisnicama.
Stjecanjem priznanja HR Excellence in Research, koje je Zaklada nakon
vrednovanja Europske komisije dobila u svibnju 2013., međunarodno su prepoznate i
prihvaćene procedure i načela koje provode ustanove koje su dobile ovu oznaku.

1.1. Programi Zaklade
Temeljem članka 17 prijelaznih i završnih odredbi Zakona o Hrvatskoj zakladi za
znanost (NN 117/2001, 46/2009, 94/2010, 78/2012; u daljnjem tekstu Zakon o Zakladi)
Upravni odbor Zaklade obvezan je izraditi Akcijski plan raspisivanja javnih poziva za
podnošenje prijava za znanstvene projekte.
Zaklada osigurava potporu temeljnim, primijenjenim i razvojnim znanstvenim
istraživanjima koja su od strateškog interesa za RH i to financiranjem:
1.

znanstvenih projekata,

2.

istraživačkih stipendija.

Okvirne skupine programa koje temeljem Zakona o Zakladi Upravni odbor može
otvarati su:
a. programi za potporu naprednih znanstvenih istraživanja,
prepoznatih na međunarodnoj i domaćoj razini ulaganjem u
vrhunske znanstvene ideje i istraživače u RH,
b. programi za potporu vrsnih znanstvenih skupina
povezivanjem znanstvenih institucija, istraživača,
znanstvene opreme i prostora te razvojem znanstvenih
kapaciteta,
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c. programi za potporu suradnje znanstvenih organizacija i
gospodarstva financiranjem primijenjenih istraživanja s
mogućom tehnološkom primjenom,
d. programi za potporu razvoja budućih vrhunskih znanstvenika
financiranjem razvoja znanstvenih karijera u skladu s
društvenim i gospodarskim potrebama,
e. programi za potporu sudjelovanja hrvatskih znanstvenika i
znanstvenih organizacija u projektima europskih i
međunarodnih fondova za znanost i inovacije
poticanjem prijava na europske i ostale međunarodne
fondove; financiranjem odobrenih vrhunskih projekata koji
nisu dobili potporu te dodatnim financiranjem odobrenih i
financiranih projekata,
f. programi za potporu društvenih i humanističkih istraživanja,
g. Programi Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“.
Za programe Zaklade u 2013. godini u Državnom proračunu Republike Hrvatske
osigurano je oko 40.000.000,00 kuna, a za isto razdoblje Zaklada raspolaže programskim
sredstvima u iznosu od 10.000.000,00 kuna. Stoga će proračun za programe Zaklade u
2013. godini iznositi oko 50.000.000,00 kuna. Do kraja 2013. godine očekuje se
definiranje proračuna Zaklade za 2014. godinu, nakon čega će njegov razdjel po
planiranim programima biti objavljen na mrežnim stranicama Zaklade.
Uz navedene programe Zaklade, financiranje znanstvene djelatnosti u Republici
Hrvatskoj u 2013. i 2014. godini provodi se i namjenskim višegodišnjim institucijskim
financiranjem znanstvene djelatnosti u iznosu od 50 mil kuna godišnje 2013. – 2015.
godine te tematski fokusiranim programima NEWFELPRO i programima Fonda „Jedinstvo
uz pomoć znanja“.

2. Ciljevi
Ciljevi Akcijskog plana su:
1.

Pokretanje natječaja za razvoj karijera istraživača,

2.

Ravnomjeran razvoj znanstvenih područja i polja.
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3. Mjere
Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi, ovim se Akcijskim planom predviđa
provedba sljedećih mjera:
1. Definiranje programa Zaklade za 2013. i 2014. godinu i njihova proračuna,
2. Priprema temeljnih akata, natječajnog postupka i natječajne dokumentacije za
natječaje koji će se raspisati 2013. godine,
3. Pokretanje natječaja u 2013. godini,
4. Razrada vrednovanja koje će uzeti u obzir posebnosti svih znanstvenih
područja i osigurati njihov ravnomjeran razvoj i natjecanje,
5. Uključivanje hrvatskih i međunarodnih znanstvenika u vrednovanje, postupak
odlučivanja i praćenja provedbe znanstvenih projekata koje financira Zaklada.

3.1. Programi Zaklade 2013. i 2014. godine
Osnovne skupine natječaja koje Zaklada raspisuje opisane su Zakonom o
Zakladi te je Upravni odbor nakon konstituiranja pristupio njihovoj razradi i pripremi. Od
mogućih programa Zaklada će svake godine otvarati natječaje kojima je cilj razvitak
istraživačkih karijera. U studenome 2013. godine Upravni odbor Zaklade podnijet će
Hrvatskom saboru strategiju za naredno petogodišnje razdoblje kojom će se odrediti svi
programi koje će Zaklada raspisivati te njihovi ciljevi.
U drugoj polovici 2014. pokrenut će se natječaji za potporu suradnji znanstvenih
organizacija

i

gospodarstva

te

natječaj

za

znanstveno-istraživačko

povezivanje

znanstvenih organizacija, istraživača, znanstvene opreme i prostora.
Tijekom 2014. godine, ovisno o dostupnim sredstvima, Zaklada će raspisati
natječaj
doktorskih

za

financiranje
studenata

i

poslijedoktoranada. Da bi se
natječaji pokrenuli, nužno je
do

kraja

utvrditi

2013.
točan

godine
proračun

Izrada natječaja za Uspostavne istraživačke

rujan, 2013.

projekte i Istraživačke projekte
Izrada natječaja za financiranje doktorskih

2014.

studenata i poslijedoktoranada
Potpisivanje Sporazuma za preuzimanje

do kraja 2013.

provedbe Fonda UKF

Zaklade za iduću godinu.

Utvrđivanja proračuna Zaklade za 2014.

do kraja 2013.

U 2014. godini se

Izrada programa za koje će se natječaji

početak 2014.

očekuje i preuzimanje

raspisati u 2014. godini.

provedbe programa Fonda „Jedinstvom uz pomoć znanja“.
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3.2. Priprema i pokretanje natječajnog postupka
3.2.1. Sloboda znanstvenih istraživanja i odgovornost
Zaklada svojim procedurama potiče slobodu znanstvenih istraživanja. Natječajni
postupak i postupak dodjele sredstava te nadgledanja financiranih projekata pokreću se
uz uvažavanje principa slobode istraživanja. Ciljevi istraživanja su opće dobro i stvaranje
novih znanja poštujući slobodu mišljenja, izražavanja i upotrebe metodologije koja je
usklađena

s

priznatim

etičkim

pravilima

struke.

Pritom,

sloboda

istraživanja

podrazumijeva uvažavanje i pridržavanje ugovornih obveza i drugih okolnosti koje mogu
utjecati na provedbu istraživanja, poput dostupne infrastrukture ili zaštite prava
intelektualnog vlasništva. Temeljna vrijednost na kojoj počivaju
navedene procedure je odgovornost u provedbi istraživanja koje je
financirano

javnim

sredstvima.

Odgovornost

uključuje

čestito,

efikasno i transparentno trošenje sredstava te otvorenost za sve
revizije, ako se zatraže.
Ta su načela temelj rada Zaklade i natječajnog postupka.

3.2.2. Definiranje natječajnog postupka
Natječaji za prijavu projektnih prijedloga bit će otvoreni 30 dana od datuma
objave natječaja na mrežnim stranicama Zaklade. Natječajem će biti propisana sva
potrebna dokumentacija, a prijavljivanje će biti u elektroničkom obliku na engleskom
jeziku i, iznimno za humanističko znanstveno područje i uz dodatno obrazloženje, na
hrvatskom i engleskom jeziku.
Projektni prijedlozi moraju biti potpuni i zaprimljeni putem elektroničkog sustava
do roka koji je istaknut u
natječaju. Nepotpune prijave
neće se razmatrati.

Definiranje natječajnog postupka i njegova

rujan, 2013.

objava na mrežnim stranicama Zaklade

3.2.3. Elektronički sustav za prijavu projekata (EPP)
Prijave na natječaje Zaklade šalju se elektroničkim sustavom za prijavu (EPP). Taj
je sustav temeljno sredstvo provedbe vrednovanja i nadgledanja financiranih projekata.
Kako bi se natječaji Zaklade pokrenuli u listopadu 2013. godine, izradit će se
osnovni elektronički sustav
koji

će

nadograditi

se

kasnije

EPP sustav otvoren za primanje projektnih

listopad, 2013.

prijedloga.

dodatnim
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bazama poput baze opreme, doktorskih studenata i poslijedoktoranada, znanstvenih
publikacija, vrednovatelja te funkcijama koje će omogućiti praćenje učinka programa
Zaklade i praćenje i nadgledanje financiranih projekata.

3.2.4. Glavne skupine kriterija za vrednovanje
Zaklada će provoditi dvostupanjski postupak vrednovanja projektnih prijedloga.
Prvi stupanj uključuje vrednovanje u odborima po znanstvenim poljima, a drugi
međunarodno (međunarodnu i domaću iznimno za humanističke znanosti) istorazinsko
vrednovanje.
U vrednovanju projektnih prijedloga procjenjivat će se ponajprije kriteriji koji se
odnose na kvalitetu i inovativnost predloženog istraživanja te dotadašnji doprinos
znanosti glavnog istraživača.
Vrednovanje glavnog istraživača uključuje vrednovanje dotadašnjeg ukupnog
znanstvenog doprinosa, posebno u području predložene teme istraživanja, ali i ostalih
kompetencija, kao što je dokazno uspješno vođenje ranijih projekata i znanstvenog
pomlatka, te iznimni rezultati u profesionalnom razvoju. Radi prepoznavanja ukupnog
doprinosa i znanstvene karijere, uz bibliometrijske pokazatelje, vrednovat će se i ostale
znanstvene i stručne aktivnosti glavnog istraživača.
Nadalje, dodatna skupina kriterija odnosit će se na suradnike i istraživački tim, tj.
da li je tim kompetentan u svim bitnim pravcima planiranog istraživanja, da li je broj
suradnika i sudjelovanje u istraživanju realno i opravdano planirano, potom na
opravdanost financijskog plana, etička pitanja i istraživačko okruženje u kojem će se
provoditi predloženi projekt, odnosno može li istraživač predloženo istraživanje provoditi
s optimalnom opremom, u prikladnim laboratorijima i istraživačkim prostorima. Iako
preduvjete za prikladno istraživačko okruženje mora osigurati ustanova u kojoj se
provodi projekt, financiranje

Razrađeni i objavljeni kriteriji

listopad,

Zaklade omogućit će njegov

vrednovanja projektnih prijedloga za

2013.

daljnji razvoj.

različite natječaje Zaklade.

3.2.5. Transparentnost natječajnog postupka
U trenutku raspisivanja natječaja, a radi osiguravanja transparentnog natječajnog
postupka, vrednovanja i nadgledanja financiranih projekata, i u skladu s osnovnim
načelima Povelje i Kodeksa, predlagačima projektnih prijedloga bit će dostupni temeljni
akti Zaklade koji definiraju navedene korake, točnije:


Pravilnik o dodjeli sredstava,
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Pravilnik o sprečavanju sukoba interesa,



Pravilnik o upravljanju rezultatima znanstvenih projekata u vezi prava
intelektualnog vlasništva,



Etički kodeks,



Priručnik/pravilnik za vrednovanje,



Upute za prijavu i provedbu projekata,



Financijska pravila za provedbu projekata,



Pravilnici o financijskom poslovanju Zaklade.
Dokumenti objavljeni na mrežnim

listopad,

stranicama Zaklade.

2013.

3.2.6. Otvoreni pristup znanstvenim publikacijama
Kao članica Science Europe, Zaklada definira politiku otvorenog pristupa na
temelju Principa prijelaza na otvoreni pristup znanstvenim publikacijama 2, koji su
objavljeni 2013. godine. Prihvaćanje općih principa osigurava usuglašenost svih članica,
no razrada politike i njihova primjena određuje se na razini svake pojedine članice.
Otvoreni se pristup znanstvenim publikacijama za čitanje i uporabu objavljenih
rezultata bez financijskih, organizacijskih, pravnih ili tehničkih prepreka odnosi se, prema
Berlinskoj deklaraciji3, na on-line dostupnost znanstvenih publikacija koje su vrednovane
istorazinskom procjenom. Jedina obveza koju postavlja otvoreni pristup je isticanje
autorstva.

Pun

pristup

znanstvenim

publikacijama

jača

diseminaciju,

provjeru

i

razumijevanje znanstvenih dostignuća ne samo u istraživačkoj zajednici već i u
gospodarstvu i cjelokupnom društvu.
U tom će kontekstu
Zaklada

poticati

diseminaciju
njihovu

rezultata

i

dostupnost

objavljivanjem

Politika otvorenog pristupa

listopad,

integrirana u natječaje Zaklade o

2013.;

čemu je informirana znanstvena

stalno

zajednica.

u

časopisima koji imaju otvoreni pristup ili njihovu pohranu u otvorene digitalne riznice uz
otvoreni pristup u roku od 6, najviše 12 mjeseci.

2

3

http://www.scienceeurope.org/uploads/Public%20documents%20and%20speeches/SE_OA_Pos_Statement.pdf
http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/
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3.3. Natječaji u 2013. godini
U 2013. godini proračun za natječaje Zaklade iznosi 50.000.000,00 kuna i
rasporedit će se na dva programa: Uspostavni istraživački projekti i Istraživački projekti,
natječaji će biti otvoreni za sva znanstvena područja.
Programom Uspostavni istraživački

projekti

omogućit će se uspostavljanje

samostalne karijere onih znanstvenika koji su po stjecanju doktorata znanstveno
djelovali najmanje 2 godine i najviše 7 godina. Na taj način će se ovim znanstvenicima
omogućiti razvoj karijere do stupnja iskusnog istraživača.
Programom Istraživački projekti ojačat će se sposobnost iskusnih znanstvenika i
istraživačkih skupina za razvoj znanstvenih potencijala u svim područjima i poljima, te
povećati mogućnosti za uspješnu prijavu na europske fondove i natječaje. Voditelji
istraživačkih projekata moraju dokazati, uz vrsnoću prijedloga znanstvenog projekta,
znanstvenu produktivnost te ukupni znanstveni doprinos i potencijal istraživača, što će se
procijeniti u postupku

vrednovanja. U istraživačkom projektu uz glavnog istraživača

sudjeluje istraživački tim koji mogu činiti iskusni znanstvenici, poslijedoktorandi i
doktorski studenti. S obzirom na posebnosti financiranja društvenih i humanističkih
znanosti, koje prepoznaje i Zakon o Zakladi njihovim izdvajanjem iz ostalih skupina
programa, program Istraživački projekti prilagođen je društvenim i humanističkim
znanostima ciljevima i uvjetima za prijavu. Pritom valja naglasiti da se opće odrednice
natječajnog postupka i vrednovanja primjenjuju jednako za sva znanstvena područja.
Natječaj za istraživačke stipendije za doktorske studente i poslijedoktorande
pokrenut će se 2014. godine, ovisno o raspoloživim sredstvima. Istraživačke stipendije za
doktorske studente dodijelit će se u dva razdoblja, prvome u trajanju od 18 i drugome u
trajanju od 30 mjeseci. Istraživačke stipendije uključivat će bruto plaću doktorskih
studenata i troškove školarine doktorskog studija.

3.3.1. Uspostavni istraživački projekti
Natječaj Uspostavni istraživački projekti jedan je od dugoročnih instrumenata
Zaklade koji je prvi puta raspisan 2007. godine. Razvijen je kako bi se ubrzalo
uspostavljanje samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u Hrvatskoj, nudeći
najuspješnijim prijavljenim znanstvenicima mogućnost osnivanja istraživačkih skupina
koje se bave modernim i međunarodno kompetitivnim problematikama na hrvatskim
sveučilištima i javnim znanstvenim institutima. Poticanjem mladih znanstvenika na
nastavak istraživačkih karijera u Hrvatskoj, osnovni je cilj programa pridonijeti
modernizaciji

hrvatskog

visokoobrazovnog

i

istraživačkog

sustava

i

povećanju

kompetitivnosti hrvatskih istraživača u europskom istraživačkom prostoru.
Pored sredstava Zaklade ovi mladi znanstvenici, u skladu s osnovnim uvjetima
natječaja, moraju dobiti značajnu potporu ustanove u kojoj provode istraživanje. Time se
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nastoji osigurati da ustanova podrži rad istraživačke skupine u nastajanju, te da skupinu
mladog istraživača održi i nakon završetka projekta koji financira Hrvatska zaklada za
znanost. Jedan od važnih ciljeva Uspostavnih istraživačkih projekata je i mogućnost
zapošljavanja poslijedoktoranada, čime se jamči prijenos specijaliziranog znanja i
uspješan razvoj stručnjaka u međunarodno kompetitivnim problematikama.
Mladim
recenzijama,

znanstvenicima
program

čiji

su

Uspostavni

projekti

najbolje

ocijenjeni

međunarodnim

istraživački

projekti

omogućava

da

tijekom

trogodišnjeg financiranja uspostave svoj laboratorij i istraživačku skupinu, te im se tako
olakšava da konkuriraju za nacionalne i europske projekte. Na natječaj se mogu prijaviti
kandidati koji su stekli doktorat znanosti 2 – 7 godina prije datuma roka za prijavu na
natječaj i koji u trenutku prijave imaju ugovor za radno mjest docenta ili više, odnosno
znanstvenog suradnika ili više pri hrvatskom sveučilištu ili javnom znanstvenom institutu
u Republici Hrvatskoj.
Najveći predviđeni iznos financiranja u programu Uspostavni istraživački projekti
iznosit će 1.000.000,00 kuna za razdoblje od 3 godine, osim za društvene i humanističke
znanosti gdje će najveći iznos biti 600.000,00 kuna.
Uspostavnim istraživačkim projektom mogu se financirati sljedeće opće kategorije
troškova:

oprema i njezino

održavanje,

materijalni

troškovi
troškovi

istraživanja,
diseminacije

suradnje,

te

i

troškovi

Objavljen natječaj za Uspostavne potpore

listopad, 2013.

zajedno s pripadajućom prijavnom
dokumentacijom i kriterijima za vrednovanje.
Omogućena prijava na natječaj u EPP
sustavu.

osoblja.

3. 3.2. Istraživački projekti
Istraživačkim projektima je cilj stvaranje novog i unapređenje postojećeg znanja
(podržavaju istraživanje i razvojno-tehnološke aktivnosti) te primjena tih znanja ili
njihovog korištenja. Cilj natječaja je podržati istraživačke skupine koje se bave
međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom, a čiji su voditelji znanstveno
prepoznatljivi posebno vidljivim postignućima. Konačni je cilj stvaranje kritične mase
istraživačkih skupina koje će biti konkurentne na međunarodnoj razini. Program
Istraživački projekti potiče i jačanje mentorskih sposobnosti u hrvatskim ustanovama pa
se očekuje prijenos znanja uključivanjem doktorskih studenata i poslijedoktoranda u
istraživanja.
Natječaj je usmjeren na financiranje temeljnih i primijenjenih istraživanja,
odnosno svih područja eksperimentalnih ili teorijskih istraživanja koja se provode s
primarnim ciljem stjecanja novih znanja o temeljima nastanka raznih fenomena i
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opažanje činjenica ili koja su usmjerena na postignuća novih znanja i na ostvarivanje
praktičnog cilja.
Istraživački projekt se može financirati u trajanju od dvije do četiri godine, s
najviše 1.000.000,00 kuna za projekte u trajanju od 4 godine, osim za društvene i
humanističke znanosti gdje je najveći iznos financiranja 600.000,00 kuna. Financiraju se
sljedeće

opće

troškova:

materijalni

troškovi
troškovi

kategorije
istraživanja,

osoblja,

diseminacije

i

troškovi
suradnje,

Objavljen natječaj za Istraživačke projekte
zajedno

s

pripadajućom

listopad, 2013.

prijavnom

dokumentacijom i kriterijima za vrednovanje.
Omogućena

prijava

na

natječaj

u

EPP

sustavu.

oprema (nova oprema, servisno održavanje opreme, nadogradnja opreme).

3.3.3. Proračun programa
Okvirno će se prirodne i tehničke znanosti financirati s 45%, biomedicinske i
biotehničke znanosti s 40% i društvene i humanističke znanosti s 15% ukupnog
proračuna za ovaj natječaj. Ovaj se načelni prijedlog temelji na dosadašnjoj praksi
financiranja znanstvenoistraživačkih projekata u Republici Hrvatskoj.
Stoga će proračun Zaklade za 2013. godinu biti okvirno raspoređen sukladno
tablici 1.
Tablica 1. Okvirna raspodjela programskih sredstava Zaklade za 2013. izražena u
kunama
Ukupno

Uspostavne
potpore

Istraživački
projekti

Prirodne i tehničke
znanosti
Biomedicina i
zdravstvo i
biotehničke znanosti
Društvene i
humanističke znanosti

22.500.000,00

6.750.000,00

15.750.000,00

20.000.000,00

6.000.000,00

14.000.000,00

7.500.000,00

2.250.000,00

5.250.000,00

Ukupno (kn)

50.000.000.00

15.000.000,00

35.000.000,00

30,00

70,00

%

Iz tablice 1 je vidljivo da će 30% sredstava biti raspoređeno na projekte u
programu Uspostavni istraživački projekti, a 70% u programu Istraživački projekti.

3.3.4. Rokovi za prijavu na natječaje u 2013. godini
Tablica 2. Pregled rokova za prijavu na programe koji će se otvoriti u 2013. godini.
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Program

Najveće financiranje

Ukupno planirano

po projektu

potpora za 2013.

Uspostavni istraživački

600.000 -

projekti

1.000.000,00

Istraživački projekti –

1.000.000,00

≈49

Rok prijave

listopad,
2013.
listopad,

prirodne i tehničke

2013.

znanosti
Istraživački projekti –

listopad,

1.000.000,00

biomedicina i zdravstvo i

≈155

2013.

biotehničke znanosti
Istraživački projekti –

600.000,00

društvene i humanističke

listopad,
2013.

znanosti

3.3.5. Rokovi za prijavu na natječaje u 2014. godini
Novi ciklus raspisivanje natječaja za programe ovisi o proračunu Zaklade za 2014.
godinu koji će, između ostaloga, biti utvrđen u suradnji s Ministarstvom znanosti,
obrazovanja i sporta.
U
očekuje

2014.

godini

da

Zaklada

se

preuzme

provedbu

Objavljeni rokovi za prijavu na natječaje

veljača, 2014.

Zaklade za 2014. godinu s pripadajućim
proračunom.

programa Fonda Jedinstvom
do znanja, koji će se uskladiti s programima Zaklade.

3.3.6. Javna prezentacija natječaja i rada Zaklade
Ciljeve natječaja i način prijave Zaklada će javno predstaviti na sveučilištima i u
javnim institutima. Javno predstavljanje Zaklade pojačat će se u rujnu i listopadu 2013.
uz javna izlaganja i izradom

Donesen komunikacijski plan

nove, interaktivnije mrežne

informiranja znanstvene zajednice o

stranice
materijala,

i

promotivnih
uglavnom

rujan, 2013.

natječajima Zaklade.

u

elektroničkom obliku.
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4. Vrednovanje koje provodi Zaklada
Postupak vrednovanja koji provodi Zaklada u svojoj je osnovi kompetitivan,
uključuje usporedbu projekata prijavljenih na pojedini natječaj, vodeći računa o uvjetima
natječaja i znanstvenoj kakvoći pojedinih prijedloga kao i o uravnoteženu razvoju
znanstvenih područja i polja u Republici Hrvatskoj. Stoga će Upravni odbor Zaklade
osnovati Stalne odbore prema znanstvenim područjima (prirodne znanosti, tehničke
znanosti,

biotehničke

znanosti,

biomedicina

i

zdravstvo,

društvene

znanosti,

humanističke znanosti) koji će voditi računa o cjelokupnom postupku vrednovanja te
uravnoteženosti razvoja različitih znanstvenih polja. Stalni odbori područja će imenovati
Panele za vrednovanje, načelno prema znanstvenim poljima. Paneli za vrednovanje
imenovat će inozemne (i hrvatske iznimno za humanističke znanosti) stručnjake za
vrednovanje (recenzente).
Zaklada će razviti dvostupanjski postupak vrednovanja. U prvom krugu skraćene
projektne prijedloge vrednovat će Odbori za vrednovanje, u kojima će biti hrvatski
stručnjaci, nakon čega će projektni prijedlozi, koji dobiju takvu preporuku, biti upućeni
na istorazinsko vrednovanje koje će provesti inozemni (iznimno i domaći za humanističke
znanosti) stručnjaci za vrednovanje (recenzenti).
Budući da cjelokupni postupak dodjele sredstava Zaklade počiva na povjerenju
koje predlagači i javnost imaju u sve osobe uključene u postupak vrednovanja te
odlučivanja

o

financiranju

znanstvenih

istraživanja,

Zaklada

će

Pravilnikom

o

sprječavanju sukoba interesa postaviti jasna pravila koja će omogućiti utvrđivanje i
rješavanje sukoba interesa svih osoba uključenih u postupak dodjele sredstava.

5. Uključivanje hrvatske i inozemne
znanstvene zajednice u postupke
vrednovanja koje provodi Zaklada
Kako bi Zaklada provela brzu i neovisnu evaluaciju svih pristiglih projektnih
prijedloga potrebno je u znanstvenoj zajednici osigurati osnovne pretpostavke. Stoga će
Zaklada prije raspisivanja natječaja obavijestiti znanstvenu zajednicu o postupku
vrednovanja i zadaćama i obvezama koje ono uključuje. Članovi

hrvatske znanstvene

zajednice bit će prvenstveno uključeni u rad Stalnih odbora područja i Panela za
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vrednovanje, a manjim dijelom i u recenziranje prijedloga u vezi nekih tema iz područja
humanističkih znanosti.
Slično

će,

prikladnim

elektroničkim

materijalom

biti

informirani

strani

vrednovatelji (recenzenti) u drugom stupnju vrednovanja, tj. istorazinskoj procjeni.
Pritom,

Zaklada

će

posebnu

pozornost

informiranju

o

pravilima

vrednovanja

i

Sustavno informiranje znanstvene

listopad -

vrijednostima

Zaklade svih

zajednice o vrednovanju koje

prosinac

znanstvenika

koji

provodi Zaklada.

2013.;

Izobrazba vrednovatelja Zaklade.

stalno

uključeni

u

temeljnim

posvetiti

će

biti

postupak

vrednovanja.
akademik Dario Vretenar
predsjednik Upravnog odbora

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost utvrdio je tekst dokumenta na svojoj 6.
sjednici održanoj 4. i 5. rujna 2013. (Broj odluke: O-1545-2013).
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