Natječaj za istraživačke projekte Sveučilišta u Zadru (IP-UNIZD-2021)
ODGOVORI NA PITANJA
pristigla na znanstveniprojekti@unizd.hr od 24. prosinca 2020. do 8. siječnja 2021.

PITANJE

ODGOVOR

1. 1) Može li suradnik na projektu biti netko tko je već suradnik na

Suradnik na projektu može biti osoba koja je već suradnik na
jednom znanstvenom projektu i još suradnik na jednom stručnom
projektu. Ujedno, u kvotu se računa i jedan suradnik izvan
Sveučilišta doktorand, bez obzira gdje je i je li uopće zaposlen te
suradnik ujedno može biti predsjednik ili član udruge građana.

jednom znanstvenom projektu i još suradnik na jednom stručnom
projektu? Naime, u pravilima natječaja govori se da netko ne može biti
na projektu ako je već suradnik na dvama znanstvenim projektima, ali
se ne govori što u slučaju ako je potencijalni suradnik već uključen u
jedan znanstveni te jedan stručni projekt. Konkretnije, taj je stručni
projekt MADE IN-LAND (MAnagement and DEvelopment of INLANDs)
i traje do 31. prosinca 2021.
2) Računa li se u kvotu od najmanje jednog suradnika izvan Sveučilišta
doktorand, bez obzira gdje je i je li uopće zaposlen?

3) Može li suradnik biti predsjednik ili član udruge građana koja je po
svome poslanju sadržajno usko vezana uz temu projekta, čak i ako se
ne bavi znanošću? Ako ne, postoji li ikakav način da se suradnja s
takvom udrugom formalizira ili da se barem od nje pribavi pismo
namjere o volonterskom sudjelovanju u projektu?
2. Budući da su projekti vezani uz Hrvatski kvalifikacijski okvir u naravi

Suradnja na projektima koji se provode u sklopu Hrvatskog
stručni projekti (kao što ste naveli i za one EU-CONEXUS-a), zanima me kvalifikacijskog okvira, kao i projekta EU-CONEXUS-a, ne ubraja se u
ubraja li se suradnja na takvom projektu među znanstvene znanstvene kompetitivne projekte te prema tome osoba može biti
kompetitivne projekte te može li, prema tome, osoba koja kao prijavitelj projekta.
suradnik radi na jednom znanstvenom projektu i jednom projektu
vezanom uz HKO biti prijavitelj (voditelj) sveučilišnog znanstvenog
projekta?

3. U dokumentu 'Obrazac projektna prijava' postoji rubrika naziva

U dokumentu Obrazac projektna prijava pod rubrikom „Radni plan“
Radni plan, a istovremeno postoji i dokument 'Radni plan'. Ovaj drugi treba sažeto i jasno navesti kako će se ostvariti planirani ciljevi
dokument mi je jasno kako treba popuniti (slično kako se i popunjavalo projekta, odnosno pristup istraživanju; ciljeve predloženog
prilikom prijave HRZZ projekata /Objectives i Deliverables/). istraživanja, rezultate i njihovu povezanost s resursima slijedeći
Međutim, u projektnoj prijavi u rubrici Radni plan se traži da opišemo predloženu strukturu zbirno za obje godine, dok u dokumentu
pristup, ciljeve, rezultate i povezanost s resursima, i to sve „slijedeći „Radni plan“ potrebno je detaljno razraditi svaku godinu zasebno
predloženu strukturu“. Na koju se strukturu misli i kako to sve svesti po zadanim kriterijima.
pod radni plan? Nije li to sve što je potrebno navedeno u zasebnom
dokument Radni plan?

4. U dokumentu Kriteriji za vrednovanje projektnoga prijedloga u
prvome krugu članovi sveučilišnog panela navodi se:

Druga stavka odnosi se samo na humanističko područje znanosti,
dok su za društveno, prirodno, tehničko, biomedicinsko i
interdisciplinarno područje znanosti navedeni drugi kriteriji koji su
1. Voditelj projekta istraživački je aktivan u posljednjih pet godina što razvidni u dokumentu Kriteriji za vrednovanje projektnoga
je razvidno
iz: prijedloga u prvome krugu članova sveučilišnog panela.
– objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja
istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor u
razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim
bazama
(Web
of Science, DOAJ ili Scopus) (za društveno, prirodno, tehničko,
biomedicinsko
i
interdisciplinarno
područje
znanosti)
– objavljenih poglavlja u knjigama, knjiga ili radova u međunarodnim,
recenziranim časopisima i drugim A1 časopisima (za humanističko
područje
znanosti)
Moje pitanje je odnosi li se druga stavka samo na humanističko
područje, tj. znači li to da se za društveno područje neće vrednovati
poglavlja u knjigama, knjige ili radovi u međunarodnim, recenziranim
časopisima? ili se na humanističko područje odnosi ovaj dio o drugim
A1 časopisima?

5. Može li jedna osoba biti prijavljena na tri projektne prijave, kao Pravilnikom o izboru i vrednovanju znanstvenih projekata
suradnik, naravno, budući da ne mora značiti da će sve tri prijave na Sveučilištu u Zadru u članku 5. stavak 3. propisano da osoba u
svojstvu suradnika može sudjelovati na dva projekta,

proći? A u slučaju da prođu može li osoba naknadno biti zamijenjena s
nekim drugim?

6.








Da li se sintagma Projektni prijedlog u obrascu Projektna
prijava odnosi samo na podatke u tablici koja slijedi, ili na tom
mjestu treba napisati prijedlog koji će biti dopunjen (razrađen)
podacima u tablici? (Naime, čemu upute o oblikovanju teksta
ako je obrazac već definiran?)
U uputama se navodi kako se ne smiju „brisati pitanja u
obrascima“. S obzirom da u tablici nisu navedena pitanja
odnosi li se to na cijela objašnjenja u ćelijama ili na podebljani
dio?
Nigdje se u obrascu ne traže postignuća suradnika pa ispada
da se vrednovanje oslanja samo na predlagatelja (voditelja)
projekta. Mogu li se u tablici pod „Opišite istraživačku grupu“
navesti publikacije suradnika koje pokazuju relevantnost
suradnika s obzirom na predloženi projekt iako to nije
navedeno u tablici? Ili je, s obzirom da su za projekt suradnici
jednako važni kao i voditelj, kod „Popisa postignuća (Trackrecord) predlagatelja“ posljednja imenica u množini?
Prethodno je moguće pretpostavljam navesti i u pismu
namjere (barem kod vanjskih suradnika)? Je li dovoljno u
pismu namjere dati pristanak za sudjelovanje na projektu ili je
potrebno dati detalje o korištenju resursa suradnika (koji će

tako da nažalost istog suradnika nije moguće prijaviti na više od
dozvoljenog broja.





Projektni prijedlog u obrascu Projektna prijava odnosi
samo na podatke u tablici koja slijedi, upute o oblikovanju
teksta stavljene su iz razloga da projektne prijave budu
ujednačene, odnosno da prijavitelji ne koriste različita
oblikovanja, odnosno font za tekst.
Isto se odnosi na podebljani dio.



Podkriterij „Opišite istraživačku grupu“ je predviđen da se
opišu postignuća odnosno reference istraživačke grupa,
kao i njihova zaduženja predviđena u projektu, svakako
suradnici mogu i u pismu namjere navesti svoja dosadašnja
postignuća.



Za pismo namjere nije propisana forma, već se isto
dostavlja u slobodnoj verziji. Preporuka je da se radi bolje
evaluacije projektnog prijedloga i ostvarivanja većeg broja





biti navedeni u tablici projektne prijave) ili neke druge
podatke?
U tablici za istraživačku grupu nije naveden status
predlagatelja ili voditelja. Znači li to da predlagatelj treba biti
označen kao suradnik?
Može li se suradnik čiji je status doktoranda trenutno u
mirovanju prijaviti kao doktorand?
U priručniku za vrednovanje navedeni su postotci za
dopuštene troškove, ali bez navođenja koliko je dopušteno
odstupanje. Naime, ovako postavljeni postotci ne mogu
predstavljati ni minimum ni maksimum jer im je ukupan zbroj
točno 100% što se ne može postići osim namještanjem
troškova. Jesu li u pitanju samo preporučeni omjeri? Ne vidim
na primjer smisao trošenja 30% sredstava na opremu ukoliko
je već posjedujemo, a iz članka pravilnika nije jasan karakter
postotaka. Naravno, pitanje stoji, ukoliko se stavak (3) o
alokaciji sredstava odnosi samo na svoje uobičajeno značenje
o promjenama tijekom projekta u odnosu na prvotni plan.
Dakle, da sumiram, koliko je dopušteno odstupanje
predloženog financijskog plana u odnosu na navedene
postotke? Ukoliko je riječ o kruto definiranoj raspodjeli
sredstava moram primijetiti kako natječaj time nažalost ne
uzima u obzir specifičnosti Sveučilišta u Zadru, odnosno
činjenicu da je natječaj raspisan za sva znanstvena polja bez
uzimanja u obzir specifičnosti pojedinih znanstvenih
područja/polja. Na primjer, u usporedivim uvjetima jedan dan





bodova projektnog prijedloga, osim pristanka za
sudjelovanje na projektu navedu i detalji o korištenju
resursa suradnika kao i njegova dosadašnja postignuća.
Ako je predlagatelj odnosno voditelj dio istraživačke grupe,
preporuka je da se isti navede.
Suradnik čiji je status doktoranda trenutno u mirovanju
može se prijaviti kao doktorand.
Nažalost nismo mogli uvažiti sve specifičnosti jer samo u
području humanističkih znanosti imamo jako široku
raspodjelu istraživačkih polja. Svjesni smo tih nedostatak
ali je zato ostavljena puno šira opcija prenamjene
sredstava.









rada u arhivu stvara trošak do oko 200 kn, a jedan dan
arheoloških istraživanja oko 2000 kn (pri čemu recimo jedna
radiokarbonska analiza iznosi 3000-4000 kn, a analize su
navedene u istoj skupini s terenskim radom).
S obzirom na Članak 19. stavak 1. Pravilnika odnosi li se
zahtjev „mrežne stranice trebaju biti povezane s mrežnim
stranicama sveučilišne sastavnice“ samo na link ili će u
suradnji s Informatičkom službom biti moguća izrada mrežnih
stranica (odnosno hosting i slični resursi)?
Zašto je na 15. pitanje u prvom dijelu pitanja odgovoreno
kako „istraživanje geologa, geografa i fizičara“ spada u Druga
znanstvena područja ako u tekstu natječaja stoji da se kao
multidisciplinarni mogu prijaviti svi koji uključuju „barem dva
zasebna polja znanosti, bez obzira na znanstveno područje“?
Trebaju li suradnici obje godine biti na projektu, ako se njihov
doprinos po planu odvija samo u jednoj godini (naime, ako
suradnik u prvoj godini odradi svoj dio, može li u drugoj biti
„slobodan“ kako bi se mogao javljati na druge natječaje koji
također ograničavaju broj projekata na kojima netko može
biti angažiran)?
Nigdje nisu definirani parametri vezani uz datum početka i
kraja projekta te se oni navode na obrascu Radni plan. S
obzirom na proces prijave i vrednovanja projekata koji je
najraniji datum koji može biti naveden i mora li godišnji plan
biti vezan uz kalendarsku ili akademsku godinu?



Na mrežnim stranicama pojedine sastavnice treba biti
naveden podatak o projektu te treba biti izrađena pod
stranica unutar postojećih. Dakle, nije potreban nikakav
vanjski hosting.



Odgovor na specifično pitanje koje je bilo povezano s
potpitanjima koja su bila postavljena i kao takvo se
odnosilo na konkretan primjer.



Suradnik može biti angažiran u samo jednoj godini
projekta.



7. Na pitanje smije li vanjski istraživač na projektu biti supružnik
predlagatelja projekta odgovorili ste da bi angažman izravnog srodnika
kao člana istraživačke grupe svakako trebalo izbjegavati. Vrijedi li to i
u slučaju kada je jedan od članova tima, koji je ključan za temu projekta
zaposlenik Sveučilišta i ujedno supružnik predlagatelja projekta? Radi
se o interdisciplinarnom projektu u kojem je suradnja tih odjela ključna
za provođenje projekta.

8.





Da li je prof. emeritusa našeg sveučilišta moguće prijaviti kao
vanjskog suradnika, ili se on vodi kao suradnik u sklopu
Sveučilišta? Dotični profesor nije više zaposlen na Sveučilištu
u Zadru i nije uključen u nastavu ni u kojem obliku, te je
suradnik na dva projekta.
Na radionici je bilo spomenuto da je sudjelovanje na
skupovima i konferencijama teško predvidjeti. Treba li unutar
radnog plana baš konkretno navesti na kojem ću točno skupu
sudjelovati i u vezi s tim navesti točne troškove, ili se može
samo staviti stavka, npr. sudjelovanje na međunarodnom
znanst. skupu i predvidjeti neki okvirni iznos troškova?

Godišnji plan ne mora biti vezan uz akademsku ili
kalendarsku godinu, a najraniji početak planiran je od 1.
svibnja 2021.

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 izbjegavat.


ukoliko profesor emeritus nije zaposlenik Sveučilišta u
Zadru, isti se vodi kao vanjski suradnik, odnosno ako je
suradnik na dva kompetitivna znanstvena istraživačka
projekta isto nije prihvatljivo, međutim ako se radi o drugim
projektima prof. emeritus je prihvatljiv suradnik. Nadalje,
preporuka je da zbog boljeg vrednovanja projektne prijave,
navedete točne aktivnosti i definirate njihove iznose. Što
se tiče troškova prevođenja, iste je moguće uključiti.



Da li je u troškove diseminacije, odnosno objave znanstvenog
rada moguće uključiti troškove prevođenja znanstvenog rada
na jedan od svjetskih jezika? U Pravilniku su navedeni samo
troškovi pripreme i tiska, uključuje li to i prijevod?

9. Potrebna pomoć oko financijskoga plana, a drago bi mi bilo kada bi
netko pregledao i radni plan, nakon što ga napišem.

Nažalost Ured u ovom Pozivu nije u mogućnosti pružiti svoju
primarnu svrhu, a to je pomoć prijaviteljima u raspisivanju i
kreiranju projektne prijave. Razlog tome je što Poziv raspisuje,
financira i vrednuje Sveučilište u Zadru te se u ovom slučaju
potencijalnim prijaviteljima prije predaje projektnih prijedloga ne
može sugerirati na eventualne izmjene i/ili dopune sadržaja u
projektnom prijedlogu.

