Natječaj za prijavu za financijsku potporu istraživanjima (Potpora 1 i Potpora 2)
ČESTO POSTAVLJENA PITANJA (VERZIJA 4)
1. Da li sljedeće osobe mogu biti prijavljene kao suradnici za potporu istraživanjima: na
rodiljnom dopustu; na postdoktorskom usavršavanju te na slobodnoj studijskoj godini?
O: Osobe na rodiljnom dopustu i na postdoktorskom usavršavanju mogu biti navedene kao
suradnici na potpori ako neće biti odsutne cijelo razdoblje trajanja potpore, tj. ako će tijekom
trajanja potpore biti odsutne s radnog mjesta najviše 3 mjeseca.
Osobe na slobodnoj studijskoj godini mogu biti navedene kao suradnici na potpori.
2. Da li potpora traje 2 ili 3 godine? Naime, u obrascu su navedene 2013., 2014. i 2015.
godina, ali 2013. g. je pri kraju?
O: Potpora se odnosi na jednu godinu, tj. 2013. godinu i sva sredstva trebaju biti potrošena
do 30. lipnja 2014.
3. Budući da financijski izvještaj za 2013. godinu obuhvaća sredstva potrošena do 30. lipnja
2014., da li je moguće u tim potrošenim sredstvima obuhvatiti i troškove koji su vezani za
znanstvene skupove koji se održavaju nakon 30. lipnja 2014., što znači kada su troškovi
kongresa (kotizacija, putni i hotelski troškovi) plaćeni unaprijed?
O: To je moguće, ali računi trebaju biti plaćeni najkasnije 30. lipnja 2014. godine. U načelu,
ova opcija bi se trebala koristiti samo u izuzetnim slučajevima.
4. Treba li za prijavu na Natječaj za dodjelu Potpore 1 imati 4 suradnika + 1 voditelj
(ukupno 5) ili treba biti voditelj + 5 suradnika. Isto tako za dodjelu Potpore 2 treba li biti
voditelj + 2 suradnika ili voditelj + 3 suradnika?
O: voditelj je uključen u broj suradnika – dakle, 5 suradnika znači voditelj + 4 suradnika a 3
suradnika znači voditelj + 2 suradnika. Voditelj potpore se, kao i suradnici, navodi u tablici 8.
U broj suradnika se osim osoba u znanstveno nastavnom, znanstvenom i umjetničkom
zvanju također ubrajaju i znanstveni novaci i asistenti. Znanstveni novaci i asistenti ne
moraju biti doktori znanosti.
Suradnici na potpori mogu biti zaposlenici različitih sastavnica Sveučilišta, međutim, sredstva
za potporu istraživanja dodjeljuju se onoj sastavnici Sveučilišta s koje je voditelj potpore. Nije
potrebno da prijavu potpisuju dva čelnika (dekana) već je dosta da to napravi samo čelnik
sastavnice s koje je voditelj potpore. Naravno da je potrebno da sudionici u prijavi o svojoj
prijavi obavijeste dekana, bez obzira što nije propisano da je on potpiše.
Zaposlenici Sveučilišta čije se plaće financiraju iz europskih ili drugih inozemnih projekata ne
mogu sudjelovati kao suradnici na potporama.
Zaposlenici Sveučilišta čije se plaće financiraju iz projekata Nacionalne zaklade za znanost ne
mogu sudjelovati kao suradnici na potporama.
5. Da li osoba u zvanju znanstvenog suradnika i na radnom mjestu znanstvenog suradnika
može biti voditelj potpore?
O: Da, to je moguće.
6. Može li se prijaviti kao suradnik na projektu profesori koji su u mirovini?
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Može li se redoviti profesor u trajnom zvanju prijaviti kao suradnik na projektu –
kratkoročnoj potpori? Profesor ide u mirovinu s početkom predstojeće akademske godine i
zanima me je li to moguće .
O: Svi profesori koji su u mirovini, ili planiraju biti početkom predstojeće akademske godine,
ne mogu se prijavljivati.
7. Može li se profesor u trajnom zvanju koji je u mirovini, ali mu je sastavnica produžila
ugovor na godinu dana, prijaviti za dodjelu potpore kao suradnik ili voditelj potpore?
O: To je moguće.
8. Da li se na natječaj za potporu kao suradnici na projektu mogu prijaviti profesori
emeritusi, predavači ili viši predavači i da li oni ulaze u onaj nužan broj znanstvenika za
prijavu projekta?
O: Profesori emeritusi mogu se prijaviti kao voditelji ili suradnici za potporu i ulaze u broj
suradnika. Predavači ili viši predavači mogu se prijaviti za potporu samo ako imaju izbor u
znanstveno zvanje.
9. Gdje mogu navesti suradnicu koja je u stručnom zvanju (stručni savjetnik) zaposlena na
Sveučilištu u Zagrebu, a koja još uvijek nije u znanstvenom zvanju?
O: Stručni suradnici zaposleni na Sveučilištu mogu se navesti kao suradnici u potpori samo
ako imaju izbor u znanstveno zvanje.
10. Da li voditelji projekta mogu biti osobe u naslovnim znanstveno nastavnim zvanjima?
Broje li se u suradnike istraživači (kliničari) koji su pri Sveučilištu u Zagrebu izabrani u
naslovno zvanje?
O: Osobe u naslovnim zvanjima ne mogu se prijaviti kao suradnici za potporu.
Osobe koje su u kumulativnom radnom odnosu (npr. bolnica + Sveučilište) mogu se prijaviti
kao suradnici za potporu.
11. Mogu li seizmolozi (sa znanstvenim zvanjem, matičnim brojem znanstvenika, i sadašnji
suradnici na MZOS-projektu) s Geofizičkog odsjeka PMF-a, raspoređeni na rad u
Seizmološkoj službi, te u zvanjima u skladu sa sistematizacijom PMF-a, biti "Suradnici u
suradničkim zvanjima", točka 9. Obrasca, iako nisu u asistentskom zvanju (jer su takva
radna mjesta)?
O: To je moguće, budući da je riječ o znanstvenim zvanjima i pripadnosti PMF-u.
12. Prošao mi je izbor u docenta ali mi ugovor o radu čeka odlazak u mirovinu profesora na
čije sam mjesto primljena, dakle, početak predstojeće akademske godine. Mogu li biti
voditelj projekta, obzirom da sam docent od 1. listopada, a rok za predaju je 22. rujna?
O: To nije moguće s obzirom da u trenutku prijave osoba nije na radnom mjestu docenta.
13. Može li se suradnik s vanjske institucije (istraživač iz inozemstva) navesti na više prijava
za potporu?
O: Može, međutim on se ne može financirati iz potpore – trebalo bi istaknuti da je taj
inozemni suradnik naveden i na drugim prijavama za potporu.
14. Da li će nakon ugovaranja biti moguće dodavati, micati, mijenjati suradnike s
projekata?
O: To neće biti moguće.
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15. Da li u tablici 8. za aktivni znanstveni projekt treba navesti trenutni projekt koji
završava na kraju 2013. godine?
O: Pod kraticama treba navesti bilo koji projekt koji je aktivan u trenutku pisanja prijave (bez
obzira da li završava krajem 2013. - isto tako, mogu se navesti i strani projekti).
16. Koji podaci trebaju biti navedeni u dijelu prijavnog obrasca pod nazivom "KRATKI OPIS
POTPORE ISTRAŽIVANJU" (500 riječi)? Trebali li opisati predloženo istraživanje ili
obrazložiti za što će se koristiti sredstva (ili i jedno i drugo)?
O: U kratkom opisu potpore istraživanju treba opisati temu istraživanja koje je planirano ili je
u tijeku (opis ne treba sadržavati sve elemente iz standardne prijave istraživačkog projekta)
te obrazložiti za što će se koristiti sredstva.
17. Može li se u popis objavljenih najznačajnijih radova staviti i neki rad vanjskoga
suradnika na potpori?
O: Ne može, relevantni su samo radovi osoba zaposlenih na Sveučilištu.
18. Da li se potpora može trošiti na održavanje (tj. servisiranje) postojeće istraživačke
opreme?
O: To je moguće.
19. Da li je poznat rok kada će se znati rezultati natječaja, odnosno, kada će započeti
financiranje potpora?
O: Evaluacija i financiranje potpora planira se za listopad 2013.
20. Da li se računala mogu kupovati iz sredstava koja se dobiju ovim potporama? Računala
koja se prijavljuju su nužna za istraživanja.
O: To je moguće ako su u pitanju posebna računala, nužna za istraživanje. Načelno bi bilo
dobro da se potpora ne troši na računala.
21. Smije li se potpora koristiti samo za financiranje u razdoblju od listopada 2013. (tj.
datuma potpore budu dodijeljene) do 30. lipnja 2014., ili se potporom mogu financirati i
raniji troškovi iz 2013, ukoliko su vezani za istraživanja za koje se traži potpora?
O: Potporom se ne mogu financirati raniji troškovi iz 2013., bez obzira što su vezani za
istraživanja za koje se traži potpora.
22. Mogu li se sredstva iz potpore i u kojem dijelu iskoristiti za izdavanje udžbenika?
Mogu li se sredstva potpore namijeniti izdavanju rječnika?
O: Sredstva iz potpore ne mogu se koristiti za izdavanje udžbenika ili rječnika.
23. Da li ce se sredstva moći "prelijevati" iz različitih stavki. Npr. ako ostane na stavki 3
(publiciranje, kongresi) da li se to mora vratiti ili se može potrošiti pod npr. 1 (troškovi
istraživačkog rada)?
O: To će biti moguće.
24. U kojem znanstvenom području potpore prijavljuju znanstvenici koji se biraju u jednom
znanstvenom području (i čiji je tekući i budući znanstveni rad vezan uz to područje), a
zaposlenici su fakulteta koji pripada drugom znanstvenom području?
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O: Vi se prijavljujete za potporu u području kojem inače pripadate, to jest tamo gdje
smatrate da je područje teme istraživanja, bez obzira što je Vaš matični fakultet iz drugog
područja.
25. Za istraživanja prijavljena za dobivanje potpore u interdisciplinarnom području, postoji
li minimalan omjer broja suradnika u različitim znanstvenim područjima koji je potrebno
zadovoljiti da bi se projekt vrednovao kao interdisciplinaran?
O: Nije potrebno imati minimalni omjer suradnika iz različitih područja.
26. Može li se iz potpore platiti lektura i prijevod članaka na engleski ili neki drugi strani
jezik?
Može li se iz potpore plaćati submission fee za članke za objavljivanje u časopisima, npr.
Open Springer?
O: Da, ako je u funkciji publiciranja rada.
27. Može li se financirati provođenje anketnog istraživanja, koje bi provodili student na
terenu i koje bi se platilo kroz studentski servis?
O: Taj troškovi je opravdan i moguće ga je pokriti iz potpore.
28. U sklopu prijave za potpore moguće je definirati sitnu i srednju znanstvenu opremu. Da
li ćemo biti oslobođeni plaćanja PDV-a prilikom kupnje opreme?
O: To neće biti moguće prema postojećim zakonima.
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