K RATKOROČNA FINANCIJSKA
FINANCIJSKA POTPORA ISTRAŽIVANJU
ISTRAŽIVANJU
UPUTA ZA PRIJAVU ZA FINANCIJSKU POTPORU ISTRAŽIVANJIMA
(POTPORA 1 I POTPORA 2)
Na ovome natječaju moguće je natjecati se za dva osnovna oblika financiranja, tj. kratkoročna potporna
sredstva (KP). Svaki istraživač može se javiti na najviše jednu vrstu KP (Potpora istraživanju 1 i Potpora
istraživanju 2) bez obzira javlja li se kao voditelj ili suradnik. Voditelj mora biti sa sastavnice Sveučilišta
u Zagrebu, kao i propisani broj suradnika, a povrh tog broja mogu se uključiti suradnici s drugih
hrvatskih/inozemnih institucija, međutim, za njih se ne dodjeljuju sredstva.
Predviđene su sljedeće vrste financiranja za potporu istraživanjima:
1) Potpora istraživanjima 1 (s pojačanim materijalnim troškovima)
troškovima) – mora imati barem pet
suradnika sa Sveučilišta u Zagrebu. Potpora iznosi od 70.000,00 kn do najviše 120.000,00 kn.
Potpora 1 uključuje: financiranje specifičnih troškova istraživačkog rada, kao što su laboratorijski
potrošni materijal, laboratorijski uzorci i životinje, plinovi, troškovi provođenja eksperimenata, troškovi
terenskog istraživačkog rada i anketiranja i drugi slični troškovi); nabavku sitne i srednje znanstvene
opreme (pojedinačne ukupne vrijednosti manje od milijun kuna); diseminaciju istraživačkih rezultata
(publiciranje, odlasci na kongrese i slično); popularizaciju znanosti.
2) Potpora istraživanjima 2 (s manjim materijalnim
materijalnim troškovima) – mora imati barem troje
suradnika (za humanističko i umjetničko područje mogu biti i dva suradnika) sa Sveučilišta u Zagrebu.
Potpora se kreće od 30.000,00 kn do najviše 50.000,00 kn (odnosno za dva suradnika, potpora se kreće
između 22.000,00 kn i 30.000,00 kn).
Potpora 2 uključuje: financiranje manje financijski zahtjevnih troškova istraživanja, nabavku sitne
opreme, diseminaciju istraživačkih rezultata i popularizaciju znanosti.
I za Potporu 1 i za Potporu 2 potrebno je jasno razraditi planirane troškove. Posebnu pozornost treba
dati planiranju i realizaciji odlazaka na znanstvene skupove. Opravdanim troškom smatrat će se samo
aktivno sudjelovanje na skupu, s izlaganjem i autorstvom u radu.
Prijave se podnose na propisanom Prijavnom obrascu putem e-pošte Sveučilišta. Prijavni obrazac
dostupan je na web stranici Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr).
Za Potpore
nakon toga prijave se
Potpore 1 i 2 rok za zaprimanje prijava je 2 2. rujna 2013. do 23.59 sata (nakon
više neće
neće zaprimati/registrirati
zaprimati/ registrirati).
registrirati
Prijavni obrazac potrebno je ispuniti, isprintati i potpisati, te u digitalnom obliku (skeniranog) poslati
na adresu: potpora@unizg.hr. Prijavni obrazac za sve vrste potpora potpisuje voditelj prijedloga potpore
i čelnik sastavnice. Voditelj potpisom izjavljuje da tema istraživanja nije financirana iz drugih izvora
(što ne uključuje MZOS projekte).
Za punu funkcionalnost prijavnog obrasca preporučamo uporabu minimalno Microsoft office 2007
paketa (.docx).
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