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Natječaj za financiranje institucijskih istraživačkih projekata 

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

Temeljem odluke Dekanskog kolegija Filozofskog fakulteta, raspisuje se interni natječaj za financiranje 

institucijskih istraživačkih projekata u 2022. godini, na kojem će se raspodijeliti iznos od  1.900.000,00 

HRK. 

II. 

Natječaj je otvoren zaključno s 16. veljače 2022. godine. Prijave koje stignu nakon navedenog roka 

neće se razmatrati. 

Prijave na natječaj se dostavljaju u elektronskom obliku na adresu elektroničke pošte 

potpore@ffzg.hr na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu ovog natječaja. Nepotpuni se 

prijedlozi neće razmatrati. Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku i na priloženim 

obrascima.  

III. 

Na natječaj se mogu prijaviti istraživačke skupine sastavljene od najmanje tri, a najviše osam 

suradnika, pri čemu svaka skupina mora imati jednog voditelja.  

Voditelj može biti isključivo zaposlenik Filozofskog fakulteta koji je izabran u znanstveno-nastavno ili 

znanstveno zvanje, kao i osoba izabrana u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. 

Suradnici su zaposlenici Filozofskog fakulteta u znanstveno-nastavnom, znanstvenom, nastavnom ili 

suradničkom zvanju asistenta i poslijedoktoranda, kao i osobe izabrane u počasno zvanje professor 

emeritus Sveučilišta u Zagrebu. 

U istraživačku skupinu mogu biti uključeni i vanjski suradnici, znanstvenici, istraživači ili stručnjaci koji 

nisu zaposlenici Filozofskog fakulteta. U vanjske suradnike ubrajaju se i doktorandi upisani na 

poslijediplomske studije Filozofskog fakulteta koji nisu zaposlenici Filozofskog fakulteta.  

Svaki voditelj ili suradnik može biti uključen samo u jednu istraživačku skupinu. 

 

IV. 

Jedna istraživačka skupina može zatražiti financijsku potporu u iznosu od najviše 80.000,00 kuna. Iznos 

financijskih sredstava koji će biti odobren za pojedinu istraživačku skupinu ne ovisi o broju članova 

istraživačke skupine, nego o svrhovitosti troškova za ostvarivanje ciljeva projekta i provedbu 

aktivnosti. Sredstva se trebaju potrošiti do 31. prosinca 2022. godine. 

Prihvatljivi troškovi su: 1. specifični troškovi znanstvenog istraživanja (prikupljanje podataka; troškovi 

terenskih istraživanja; znanstveno-istraživačke i stručne usluge, uključujući i stručne usluge 
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zaposlenika Fakulteta koji nisu članovi istraživačkog tima; rad studenata preko studentskog servisa na 

tehničkim poslovima kao što su anketiranje, intervjuiranje, kodiranje, transkribiranje i sl.; nabavka 

licenci za specifične istraživačke softvere; razvoj softvera ili baza podataka koji su u funkciji istraživanja 

i sl.); 2. nabavka i održavanje sitne i srednje znanstvene opreme (oprema i tehnički uređaji koji se 

koriste za potrebe istraživanja; nestandardna informatička oprema specifičnih karakteristika koja je 

neophodna za provedbu istraživanja uz posebnu suglasnost); 3. troškovi diseminacije znanstvenih 

istraživanja i edukacija za potrebe provođenja istraživanja (sudjelovanje na domaćim i međunarodnim 

znanstvenim skupovima, sudjelovanje na radionicama, ljetnim školama i tečajevima koji su u funkciji 

znanstvenog istraživanja; troškovi objave znanstvenih radova u otvorenom pristupu; troškovi 

pripreme za tisak i grafičke opreme; lektorske usluge i usluge prevođenja znanstvenih radova koji 

proizlaze iz projekta i sl.). 

Troškovi diseminacije znanstvenih istraživanja ne smiju prelaziti 30% ukupnog budžeta (ne odnosi se 

na prijave u kojima se potražuju sredstva do iznosa od 25.000 HRK). 

Neprihvatljivi su troškovi: 1. troškovi honorara i dodataka na plaću članova istraživačkih skupina i 

vanjskih suradnika; 2. troškovi organizacije znanstvenih skupova; 3. nabavka uredskog materijala i 

opreme, uključujući i standardnu informatičku opremu; 4. sufinanciranje izdavanja znanstvenih ili 

stručnih časopisa; 5. aktivnosti popularizacije znanosti; 6. troškovi lokalnog javnog prijevoza, osim 

troškova vezanih uz provođenje terenskih istraživanja; 7. troškovi koji primarno služe za nastavnu 

djelatnost; 8. ostali troškovi koji nisu u funkciji konkretnog znanstvenog istraživanja i diseminacije 

rezultata (npr. troškovi članstva u profesionalnim udruženjima, tečajevi i radionice koji nisu povezani 

s projektom, dolazna mobilnost koja nije izravno povezana sa znanstvenim istraživanjem itd.). 

V. 

Odluku na razini Filozofskog fakulteta o odabiru projekata koji će biti sufinancirani na ovom natječaju 

donosi Dekanski kolegij temeljem evaluacije i rangiranja koje provodi Povjerenstvo za evaluaciju 

prijava na natječaj za institucijske projekte u 2022. godini  (dalje u tekstu Povjerenstvo).  

Članove Povjerenstva imenovao je dekan na prijedlog Dekanskog kolegija. Odluka o imenovanju 

članova Povjerenstva u prilogu je ovog natječaja. 

Članovi Povjerenstva mogu biti voditelji ili suradnici istraživačkih skupina na ovom natječaju, ali će se 

u postupku evaluacije izuzeti od evaluacije projekta u koji su uključeni. 

U postupku evaluacije Povjerenstvo će bodovati svaki od sljedećih kriterija za koje je određen 

maksimalan broj bodova i osnovni modaliteti procjene: 

- Očekivani znanstveni doprinos projekta: znanstvena relevantnost i koherentnost projektnog 

prijedloga, jasnoća projektnih ciljeva (manji/ srednji/ veliki): 0 do 20 bodova  

- Usklađenost projektnog prijedloga sa Strateškim programom istraživanja Filozofskog fakulteta 

(ne/ djelomično/ izrazito): 0 do 10 bodova 

- Međuodsječka (međustudijska) i međuinstitucijska suradnja (ne/ djelomično/ izrazito): 0 do 

10 bodova 

- Izvedivost planiranih aktivnosti u raspoloživom vremenu (veliki rizik/ manji rizik/ bez rizika): 0 

do 10 bodova 

- Namjenski planirana sredstva i realno procijenjeni troškovi (ne/ djelomično/ da): 0 do 20 

bodova 



- Znanstvena produktivnost voditelja i suradnika (zaposlenici Fakulteta)  u posljednje tri godine, 

uz poveznicu svakog rada na CROSBI (ispodprosječno/ prosječno/ nadprosječno u odnosu na 

prijavljene projekte prema znanstvenim područjima): 0 do 20 bodova 

- Broj radova voditelja i suradnika (zaposlenici Fakulteta) objavljenih u publikacijama koje se 

referiraju u bazama WOS ili Scopus u posljednje tri godine, uz poveznicu na CROSBI za svaki 

rad (ispodprosječno/ prosječno/ nadprosječno u odnosu na prijavljene projekte prema 

znanstvenim područjima): 0 do 10 bodova 

- Realizacija institucijskih istraživačkih projekata (ostvarenje ciljeva i potrošnja sredstava 

dodijeljenih projektima istih voditelja) u posljednje tri godine (manja/ srednja/ visoka): -20 do 

0 bodova. 

 

Ako je do smanjene realizacije prethodnih projekata došlo zbog objektivnih razloga (npr. zbog 

nemogućnosti provedbe istraživanja i diseminacije rezultata u pandemijskim okolnostima), voditelji 

trebaju prijavi priložiti pisano obrazloženje tih okolnosti. Povjerenstvo će procijeniti predana 

obrazloženja i sve će opravdane razloge uzeti u obzir pri bodovanju realizacije prethodnih projekata 

istih voditelja. 

Povjerenstvo će provesti evaluaciju i bodovanje svih pristiglih prijava te izraditi bodovnu rang-listu.  

Dekanski kolegij će temeljem rang-liste Povjerenstva donijeti odluku o projektima koji će biti 

financirani te o iznosu sredstava po projektu, pri čemu će najbolje rangiranim projektima biti odobren 

relativno veći dio potraživanih, realnih i potrebnih troškova dok će niže rangiranim projektima biti 

odobren relativno manji dio potraživanih troškova.  

Na prijedlog Povjerenstva, Dekanski kolegij može donijeti odluku da se do deset posto najlošije 

rangiranih projekata ne financira.  

VI. 

Rezultati natječaja će biti objavljeni najkasnije u roku od 15 dana od roka za dostavu prijava. 

 

VII. 

VAŽNO: Voditelji projekata će do 15. siječnja 2023. trebati podnijeti izvješće o izvršenju projektnih 

aktivnosti. Povjerenstvo će evaluirati izvješća te u slučaju značajnijih odstupanja projektnih aktivnosti 

od prihvaćenog radnog plana može donijeti odluku o povratu dijela dodijeljenih sredstava. 

 

izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić 

dekan 

 

Prilozi: 

1. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za evaluaciju prijava na natječaj za institucijske 

projekte u 2022. godini 

2. Obrazac za prijavu u WORD formatu 

3. Obrazac troškovnika 

https://web2020.ffzg.unizg.hr/projekti/otvoreni-natjecaji/
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