Natječaj za istraživačke projekte Sveučilišta u Zadru (IP-UNIZD-2021)

ODGOVORI NA PITANJA

pristigla na znanstveniprojekti@unizd.hr od 10. prosinca 2020. do 24. prosinca 2020.

PITANJE

ODGOVOR

1. U prvoj rubrici prijave (Obrazac za prijavu projektnog prijedloga) nije jasno
na što se onda odnosi track-record od 5 godina, a na što ne.

U Obrascu za prijavu projektnog prijedloga u Cjelini 1 pod Popisom
postignuća (Track-record) predlagatelja projektnog prijedloga u
posljednjih pet godina (najviše jedna stranica), uključuje sva četiri
navedena postignuća koja se odnose na petogodišnje razdoblje, s time da
pod točkom 4. Ostala važna akademska postignuća možete navesti i u
duljem periodu.
Postotak radnog vremena voditelja projekta i suradnika nije unaprijed
definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima na kojima će
biti angažirani i sukladan postotku angažmana u drugim aktivnostima na
Sveučilištu. Nadalje, a vezano za suradnika čija bi uloga bila
savjetodavna/konzultativna, navedeno odnosno savjetnik nije uloga u
kojoj prijavljujete osobe koje sudjeluju na projektima. Stoga nije

2. Postoji li preporučeni postotak radnog vremena na projektu ili ograničenje
u postotku radnog vremena namijenjenog za rad na projektu (minimalni i/ili
maksimalni %) za voditelja i za suradnike?
Ukoliko se planira kao suradnika angažirati znanstvenika/stručnjaka u
području s inozemne institucije čija bi uloga bila savjetodavna / konzultativna
(eng. expert advisory), koliki % bi bilo opravdano predvidjeti?

predviđen niti postotak radnog vremena koji bi se mogao dodijeliti
savjetniku.
3. Da li je broj suradnika (sa Sveučilišta i vanjskih) limitiran brojem polja koji
se nude u e-prijavi, odnosno 5 sa Sveučilišta i tri vanjska? Što učiniti ako ih
imam više suradnika od toga (a nema dovoljno polja u e-prijavi)?

Isto je definirano člankom 7. Pravilnika u kojem se navodi „Na svakom
projektu uz voditelja treba biti angažirano najmanje tri, a najviše pet
suradnika sa Sveučilišta u Zadru te najmanje jedan, a najviše tri suradnika
s drugih ustanova u Hrvatskoj i inozemstvu

4. Kako da prijavim vanjske suradnike na projektu koji nisu iz znanstvenih
institucija nego iz prakse? Isto tako, kako da prijavim svoju asistenticu koja je
nezaposlena, a radi kao naš vanjski suradnik/asistent na nekoliko kolegija i
ima već nekoliko znanstvenih radova na temu iz područja istraživanja?

Navedene osobe prijavljujete kao vanjske suradnike u okviru broja
vanjskih suradnika koje je moguće prijaviti za angažman na projektu.

5. Kako ste zamislili ispunjavanje rubrike Postotak radnog vremena za rad na
projektu - je li ispunjavanje te rubrike obavezno? Naime ukoliko angažiram
nekoliko uglednih profesora iz zemlje i inozemstva, možda to pitanje nije
zgodno upitati, a i ukoliko se, primjerice, dotični profesor o tome ne želi
izjasniti? Osim toga, to vjerojatno nije relevantno pitanje za moje suradnike
iz vanjskih institucija koje nisu znanstvene institucije?
6. Jedan od istraživača na projektu (vanjski), također iz prakse, predložen je u
rodbinskoj vezi s predlagateljem projekta, a živi i radi izvan Zadra, pa bi zbog
svog područja djelovanja, mogao "pokrivati" istraživanje u tom gradu, koje je
također predviđeno projektom kojega planiram prijaviti. Je li to onda problem
u smislu sukoba interesa, premda on za svoj rad ne bi dobio hororar, već
eventualno materijalni trošak terenskog istraživanja (anketni upitnici,
prijevozni troškovi)?

U projektnoj prijavi trebate navesti u kojem će postotku suradnik biti
angažiran u radu na projektu. Postotak radnog vremena suradnika nije
unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima na
kojima će suradnik sudjelovati i sukladan postotku angažmana suradnika
u drugim aktivnostima na Sveučilištu
Iako samim Pravilnikom nije definirano za suradnike da ne mogu biti su
rodbinskim odnosima, ipak je potrebno povesti računa da se Pravilima o
sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja projektnih
prijedloga Sveučilišta u Zadru kao direktan sukob interesa smatra
uključivanje osobe koja je voditelju projekta/predlagatelju projektnog
prijedloga ili članovima istraživačke grupe izravan srodnik, posvojenik,
bračni odnosno izvanbračni partner. Stoga bi angažman izravnog srodnika
kao člana istraživačke grupe svakako trebalo izbjegavati.

7. Kako se tretira doktorand koji je naš student na doktorskom studiju ali nije
zaposlen na Sveučilištu - kao vanjski suradnik ili kao dio tima Sveučilišta?
Postoji li obrazac pisma namjere vanjskih suradnika za sudjelovanje na
projektu ili se on piše u slobodnoj formi? Treba li biti potpisan i skeniran?

Student na doktorskom studiju koji nije zaposlen na Sveučilištu, tretira se
kao vanjski suradnik. Što se tiče pisma namjere, isti je moguće napisati u
slobodnoj formi te treba biti potpisan od vanjskog suradnika. Pismo
namjere možete priložiti u skeniranoj verziji.

8. U kategoriji troškova vezanih za istraživanje stoji da se 30% financijskih
sredstava može utrošiti za:" istraživački rad na terenu, u laboratorijima,
arhivima i knjižnicama što uključuje troškove puta i smještaja te naknadu za
korištenje opreme i građe"
Ako situacija s pandemijom bude takva da putovanja i terenska istraživanje
ne budu moguća, sva istraživanja će biti online. Ako istraživanja budu online,
uopće se ne može prikazati ikakav trošak istraživanja.
Stoga, zanima nas koje su aktivnosti vezane za online istraživanja opravdani
da se financiraju? Također, koliki je minimalni postotak troškova koji se mora
iskoristiti za ovu kategoriju?

S obzirom da ne možemo predviđati kako će se odvijati situacija s
pandemijom, mogu se predvidjeti troškovi za potencijalni terenski rad ili
korištenje opreme izvan ustanove. Kod provedbe online istraživanja mogu
se predvidjeti troškovi ostvarivanja prava na licence i korištenje uređaja za
koje bi trebalo platiti naknadu. Također se u ovoj kategoriji mogu
isplanirati potencijalni troškovi provedbe istraživanja uz angažman nekih
specijaliziranih agencija za provedbu istraživanja online putem.

9. Ukoliko kao suradnika planiramo uključiti kolegicu koja je zaposlena na
drugoj instituciji, a koja je ujedno vanjski suradnik na Sveučilištu u Zadru
(predavač na jednom od Odjela), planiramo li je kao "suradnika s institucije"
ili "suradnika s druge institucije"? (bitno zbog maksimalnog broja suradnika u
pojedinoj kategoriji).
Je li u opisanom slučaju potrebno Pismo namjere?

Navedenog zaposlenika treba planirati u svojstvu suradnika s druge
institucije, iz razloga što nije zaposlenik Sveučilišta u Zadru, već druge
institucije. Ujedno, u opisanom slučaju potrebno je pismo namjere.

Ujedno, naglašavamo kako je u Pravilniku o izboru i vrednovanju
znanstvenih projekata na Sveučilištu u Zadru, u članku 17. stavak 3.
propisano Financijska sredstva mogu se prenamijeniti u okviru projekta
tijekom dvogodišnjeg razdoblja najviše 20%.

10. Smije li se u projektu angažirati vanjski suradnik koji koristi Sabbatical? (a
pripada drugom sveučilištu u Hrvatskoj). Smiju li se u projektu kao suradnika
sa Sveučilišta u Zadru angažirati zaposlenici u nastavnom zvanju (viši
predavač) - sa i/ili bez upisanog doktorata?

Moguće je angažirati vanjskog suradnika koji koristi slobodnu studijsku
godinu, također isto je moguće angažirati suradnika u nastavnom zvanju
višeg predavača.

11. Prema natječajnim propozicijama na natječaj se ne mogu prijaviti:
zaposlenici Sveučilišta koji su voditelji drugoga kompetitivnog znanstvenog
projekta, neovisno o izvorima financiranja; suradnici na dva i više
kompetitivnih znanstvenih projekata, neovisno o izvorima financiranja. S
obzirom da je jedan suradnik u planiranoj projektnoj prijavi suradnik na dva
projekta, od kojih je jedan EU CONEXUS, može li se on uključiti kao dio
istraživačkog tima. S obzirom da na temelju pretraživanja dostupnih
informacija nije jasno je li EU CONEXUS znanstveni kompetitivni projekt,
molio bih pojašnjenje.
12. čl. 7. Pravilnika o izboru i vrednovanju znanstvenih projekata na
Sveučilištu u Zadru, stoji da u projektu mogu sudjelovati najviše tri suradnika
s drugih ustanova u Hrvatskoj i inozemstvu.
1) Ubrajaju li se u te ustanove i druge osim znanstveno-istraživačkih,
primjerice ustanove u kulturi.
2) Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, treba li potencijalni
suradnik s takve ustanove imati doktorat odnosno može li suradnikom biti,
primjerice, diplomirani povjesničar koji je znanstveno aktivan (piše
znanstvene i/ili priloge)? Drugim riječima: treba li suradnik s takve ustanove
biti upisan u Upisnik znanstvenika?
3) Može li suradnikom biti doktorand koji nije u sustavu znanosti, nego je,
primjerice nezaposlen ili radi kao nastavnik u osnovnoj školi?

Moguće je uključiti navedenog suradnika kao dio istraživačkog tima, iz
razloga što se EU CONEXUS vodi kao stručni kompetitivni projekt u sklopu
Erasmus + programa.

Suradnik može biti iz drugih javnih i/ili privatnih ustanova.
Nadalje, suradnik na projektu ne mora biti upisan u Upisnik znanstvenika,
odnosno u konkretnom slučaju može biti diplomirani povjesničar.
Ujedno, suradnik može biti i doktorand koji nije u sustavu znanosti, a radi
kao nastavnik u osnovnoj školi ili je nezaposlen.

13. Hoćemo li moći sami nabaviti tehničku opremu potrebnu za realizaciju
projekta, poput prijenosnog računala i/ili softwarea, ili će sva nabava ići preko
Sveučilišta?

14. Molim samo za kratko pojašnjenje vezano za to tko može prijaviti
istraživački projekt na trenutno otvoreni natječaj. Piše da se mogu prijaviti
nastavnici u znanstveno-nastavnim zvanjima. Znači li to da zaposlenici na
suradničkim radnim mjestima ne mogu prijaviti projekt? Moram li kao
poslijedoktorand biti suradnik, a netko u zvanju mora biti voditelj
15. Spada li u prihvatljive troškove istraživanja (npr. u kategoriji "Usluge" ili
"Terenska istraživanja") financijska kompenzacija ili poklon bon sudionicima
terenskog istraživanja? Naime, za istraživanje koje namjeravam provesti
teško je regrutirati sudionike a pretpostavljam da bi neki oblik financijske
kompenzacije (npr. poklon bon u iznosu od 50ak kn po sudioniku) djelovao
motivirajuće na potencijalne sudionike da sudjeluju u istraživanju.

Nabavu tehničke opreme potrebnu za realizaciju projekta, nabavljate u
suradnji s Uredom za znanost, projekte i transfer tehnologija, odnosno
postupak nabave provodi Ured dok korisnik projekta dostavlja Uredu
tehničke specifikacije i procijenjenu vrijednost potrebne opreme koju želi
nabaviti.
Zaposlenici na suradničkim mjestima ne mogu prijaviti projekt, što je
propisano čl. 6 Pravilnika o izboru i vrednovanju znanstvenik projekata na
Sveučilištu u Zadru, već isti mogu biti u svojstvu suradnika na projektu.

Troškovi reprezentacije, odnosno navedeni troškovi (kompenzacija,
poklon bon za sudionike…) nisu prihvatljivi za financiranje u sklopu
natječaja.

