Natječaj za istraživačke projekte

Sveučilišta u Zadru
IP-UNIZD-2021

O natječaju
Sveučilište u Zadru (dalje u tekstu: Sveučilište) će iz sredstava za financiranje temeljne
znanstvene djelatnosti financirati temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja
koja se provode u okvirima kompetitivnih znanstvenih projekata definiranih
Pravilnikom o izboru i vrednovanju znanstvenih projekata na Sveučilištu u Zadru.
Projekti koji će se financirati na temelju ovoga natječaja temeljit će se na inovativnim
istraživačkim idejama te istraživačkim grupama. Voditelji istraživanja trebaju biti
nastavnici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima koji su
zaposleni na Sveučilištu u Zadru u punom radnom vremenu. Jedan znanstvenik može
u svojstvu predlagatelja projektnog prijedloga prijaviti samo jedan projektni prijedlog
po natječajnome roku. Jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na
najviše dva istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na
drugome ili kao suradnik na dvama projektima.

Ukratko o natječaju:
Datum raspisivanja natječaja: 1. prosinca 2020. godine
Rok za prijavu: 11. siječnja 2021. godine do 13:00 sati (CET)
Proračun: cca 1.000.000,00 kuna godišnje; financiranje po projektu od 70.000,00
do 100.000,00 kuna.
Trajanje financiranja projekta: 24 mjeseca
Okvirni početak projekta: travanj 2021. godine

Vrednovanje
Temeljni kriteriji za financiranje:
 Znanstvena kvaliteta projektnog prijedloga i istraživačkog tima te potencijal za
značajan doprinos istraživačkom problemu u vremenskom roku od 24 mjeseca.
 U dvogodišnjem razdoblju financirat će se najviše 20 projekata, po pet koji
pripadaju humanističkom, pet društvenom i pet svim drugim područjima
znanosti te pet koji se provode multidisciplinarno (što uključuje barem dva
zasebna polja znanosti, bez obzira na znanstveno područje)
Postupak vrednovanja:
 Provest će se dvostupanjsko vrednovanje prijava na natječaj.
 Nakon administrativne provjere od strane Ureda za znanost, projekte i transfer
tehnologija (dalje u tekstu: Ured), u prvom krugu Panel za vrednovanje ocijenit
će kvalitetu projektnog prijedloga te postignuća predlagatelja i istraživačke
grupe.
 Drugi krug uključuje istorazinsko vrednovanje (dvije recenzije za svaki
projektni prijedlog) te postupak završnog rangiranja koji provodi Panel za
vrednovanje.

Predlagatelj projektnog prijedloga
Na natječaj se mogu prijaviti nastavnici u znanstveno-nastavnim i umjetničkonastavnim zvanjima koji su zaposleni na Sveučilištu u Zadru u punom radnom
vremenu, istraživački aktivni u području istraživanja, odgovorni za provedbu
projekta i upravljanje istraživačkom grupom;
 Na natječaj se ne mogu prijaviti: doktorandi na drugim znanstvenim
projektima; zaposlenici koji imaju manje od dvije godine kontinuiranoga
radnog staža na Sveučilištu; zaposlenici Sveučilišta u znanstveno-nastavnim i
umjetničko-nastavnim zvanjima koji imaju više od 30% neopravdanih
izostanaka sa sjednica područnih stručnih vijeća Sveučilišta; 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.


Financiranje
Iznos financiranja projekta je od 70.000,00 do najviše 100.000,00 kuna po projektu za
ukupno 24 mjeseca trajanja projekta.
Vrste dozvoljenih troškova:
 istraživački rad na terenu, u laboratorijima, arhivima i knjižnicama što
uključuje troškove puta i smještaja te naknadu za korištenje opreme i građe
 sredstva za nabavu informatičke i druge istraživačke opreme te za literaturu i
podatke kao i za različite programe usavršavanja
 sredstva za diseminaciju putem sudjelovanja na znanstvenim skupovima i
objavljivanja znanstvenih radova (uključujući troškove pripreme i tiska) i
organizaciju znanstvenih skupova
 sredstva za uredski materijal, poštanske troškove i druge u trenutku prijave
projekta nepredviđene troškove koje je moguće opravdati kao nužne za
provedbu projektnih aktivnosti

Sadržaj i način podnošenja prijave
Prijava na natječaj sastoji se od dostave projektnoga prijedloga na obrascima za
prijavu koji se podnosi samo u elektroničkome obliku Uredu za znanost, projekte i
transfer tehnologija korištenjem sustava za prijavu.
Natječajna dokumentacija:
- Prijavni obrazac – sažetak projekta, projektni prijedlog (cilj istraživanja,
metodologija, očekivani rezultati), popis najvažnijih postignuća voditelja
projekta, članovi istraživačke grupe
- Radni plan
- Financijski plan
- Pisma namjere – pisma namjere suradnika s drugih znanstvenih organizacija
o sudjelovanju na projektu
Etička potvrda dostavlja se naknadno, na zahtjev Ureda.

Rok za prijavu
Rok za prijavu na natječaj je ponedjeljak, 11. siječnja 2021. godine do 13:00 sati (CET).
Pozivamo sve prijavitelje na pravovremeno podnošenje prijave na natječaj. Sve prijave
zaprimljene nakon definiranog roka neće se razmatrati.
Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se putem elektroničke pošte na adresu:
znanstveniprojekti@unizd.hr.

