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OPĆE INFORMACIJE
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• Izvješće o globalnoj konkurentnosti 2012./2013.:

• doktori znanosti - STEM 40%
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CILJEVI POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

OPĆI CILJ:

•profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada u kontekstu
znanstvene izvrsnosti te jačanje njihovih kompetencija u području istraživanja i
razvoja.

SPECIFIČNI CILJEVI:

•pružanje potpore mladim istraživačima i poslijedoktorandima u ostvarenju
konkurentnog znanstvenog istraživanja provođenjem temeljnih, primijenjenih i
razvojnih istraživanja

•jačanje istraživačkih i poduzetničkih kompetencija mladih istraživača i
poslijedoktoranada te stvaranje preduvjeta za njihovo uključivanje u Europski
istraživački prostor kroz mobilnost te intenzivnim aktivnostima umrežavanja s
relevantnim akterima na regionalnoj i europskoj razini.
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CILJNE SKUPINE

• mladi istraživači i poslijedoktorandi u znanstvenim područjima na doktorskoj 
i poslijedoktorskoj razini. 

mladi istraživači = osobe u procesu stjecanja akademskog stupnja doktora 
znanosti

poslijedoktorandi = znanstvenici koji su stekli akademski stupanj doktora 
znanosti u razdoblju unutar 5 godina od dana objave Poziva

(Kao početak 5-godišnjeg razdoblja uzima se datum kada je osoba obranila 
doktorski rad pred stručnim povjerenstvom.)
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POKAZATELJI PROVEDBE

Projektni prijedlozi moraju pridonijeti ispunjavanju svih ciljeva ovog poziva na 
dostavu projektnih prijedloga i pridonositi uspješnosti provedbe cjelokupnog 
Operativnog programa mjereno, između ostalog, sljedećim pokazateljem 
provedbe:

• broj istraživača kojima je pružena potpora.
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BROJ PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Prijavitelji:

• javna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta pri MZOS

• javne znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija 
pri MZOS

Prijavitelj može:

• podnijeti više od jedne prijave 

• sklopiti više od jednog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 

Provjera operativnih, tehničkih i stručnih kapaciteta prijavitelja vršit će se za 
svaki projektni prijedlog posebno. 

Mladi istraživači i poslijedoktorandi ne mogu sudjelovati u više od jednog 
projekta prijavljenog u okviru ovog poziva.  
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PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljive projektne aktivnosti po sadržajnim područjima su:

1. aktivnosti povezane s upravljanjem projektom i administracijom

2. aktivnosti u području znanstvenog istraživanja

3. aktivnosti povezane s mobilnošću i umrežavanjem *

4. aktivnosti povezane sa stvaranjem preduvjeta za ostvarivanje suradnje s 
poslovnim sektorom *

5. aktivnosti povezane s diseminacijom rezultata istraživanja, 
informiranje javnosti i vidljivost.

* Ove dvije skupine aktivnosti čine izborne skupine aktivnosti koje nužno ne moraju biti 

sastavni dio projektnog prijedloga.

Sve ostale skupine aktivnosti su obvezne i moraju biti sastavni dio projektnog prijedloga.
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UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA
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Aktivnosti upravljanja projektom uključuju sve aktivnosti planiranja,
organiziranja, praćenja, kontrole i upravljanja ljudskim, financijskim i
vremenskim resursima u svrhu provedbe projektnih aktivnosti usmjerenih
prema ostvarenju rezultata i ciljeva projekta.

‟And what makes you think I don’t know what I’m doing?!”



ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE
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U području znanstvenog istraživanja prihvatljive vrste istraživanja uključuju:

(a) temeljno istraživanje: teorijski ili pokusni rad poduzet prvenstveno radi stjecanja novih 

znanja o osnovama pojava i činjenica (bez konkretne primjene)

(b) primijenjeno istraživanje: teorijski ili eksperimentalni rad poduzet radi postignuća novih 

znanja i usmjeren prvenstveno na ostvarivanje praktičnoga cilja

(c) razvojno istraživanje: sustavan rad temeljen na rezultatima znanstvenog istraživanja i 

praktičnoga iskustva, usmjeren stvaranju novih proizvoda i sustava te uvođenju novih procesa ili 
znatnom poboljšanju postojećih.

‟My project is simply this, I want to find out once and for all whether
there’s any truth in the belief that money can’t buy happiness.”



MOBILNOST I UMREŽAVANJE STVARANJE PREDUVJETA ZA 

OSTVARIVANJE SURADNJE S 

POSLOVNIM SEKTOROM

• boravak mladih istraživača i 
poslijedoktoranada na domaćim i inozemnim 
znanstvenim ustanovama

• organizacija i/ili sudjelovanje u događajima 

umrežavanja na regionalnoj i europskoj razini 

s ciljem razmjene iskustava i dobrih praksi.

• edukacija mladih istraživača i 

poslijedoktoranada s ciljem jačanja 

poduzetničkih kompetencija koje su potrebne 

u inovacijskom procesu i budućoj suradnji s 

poslovnim sektorom

• edukacija mladih istraživača i 

poslijedoktoranada u području upravljanja 

projektnim ciklusom, upravljanja financijskim i 

ljudskim resursima, upravljanja pravima na 

intelektualno vlasništvo, postupka provjere 

inovativnog koncepta i sl.
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DISEMINACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA, INFORMIRANJE 
JAVNOSTI I VIDLJIVOST

Aktivnosti povezane s diseminacijom rezultata istraživanja kako bi se povećala
vidljivost rezultata znanstvenih istraživanja te podigla svijest o važnosti
financiranog istraživačkog rada za gospodarstvo i društvo u cjelini.
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‟Data don’t make any sense, we will have to resort to statistics.”



NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Sve aktivnosti koje nisu navedene pod točkom 4.2.4. Prihvatljive aktivnosti u

Uputama za prijavitelje smatraju se neprihvatljivima.
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‟You are completely to carry out whatever research you want, so long 
as you come to these conclusions.”



Hvala na pažnji!

13

‟I’m calling maintenance to tell them about the leak in the ceiling. The 
acid rain is neutralizing our basic research.”


