Interni natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata

UNIOS – ZUP 2018
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s ciljem jačanja znanstveno
istraživačkih i umjetničko istraživačkih aktivnosti sukladno strateškim ciljevima 2, 3 i 41
Strategije Sveučilišta raspisuje interni natječaj za prijavu znanstvenoistraživačkih i
umjetničkih projekata.
Ciljevi najtečaja:




poticanje suradnje između sastavnica sveučilišta i formiranje interdisciplinarnih
istraživačkih grupa
jače uključivanje doktoranata u istraživački rad te poticanje istraživanja mladih
istraživača
jačanje suradnje s gospodarstvom

Osnovni podaci o natječaju
Datum raspisivanja natječaja: 5. travnja 2018.
Rok za prijavu: 7. svibnja 2018.
Projekti: četiri kategorije projekata
Ukupni fond: 1.500.000,00 kuna
Trajanje projekta: 18 mjeseci
Okvirni početak projekta: rujan 2018.
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Strateški cilj 2.: Profilirati Sveučilište kao istraživačko sveučilište prema kriteriju znanstvene izvrsnosti. Zajedno
s drugim hrvatskim sveučilištima sudjelovati u uspostavi kriterija i mjerila za poticanje i nagrađivanje izvrsnosti
u istraživanjima. U tom smislu kvalitetu znanstvenoistraživačkog rada podići na višu razinu, pri čemu važna
pretpostavka treba biti međusobna suradnja znanstvenika s različitih sastavnica Sveučilišta. Ovaj strateški cilj
precizira se kroz navedene zadatke vezano za radove, projekte i poslijediplomske doktorske i specijalističke
studije.
Strateški cilj 3.: Uspostaviti funkcionalnu međunarodnu suradnju, posebno sa zemljama Europske unije i
zemljama u neposrednom okruženju, a radi razmjene iskustava u nastavi i ustroju zajedničkih studija, radu na
zajedničkim projektima i zajedničkom objavljivanju znanstvenih radova
Strateški cilj 4.: Razvijati se kao regionalno sveučilište s prepoznatljivim identitetom u užem regionalnom i širem
nacionalnom i europskom kontekstu. Ostvariti partnerski odnos i suradnju s lokalnom zajednicom (gradskih i
županijskih vlasti) u regionalnom okruženju. Razviti suradnju s gospodarstvom i civilnim sektorom te postati
pokretač gospodarskog i regionalnog razvoja.

Kategorije projekata
1. Interdisciplinarni istraživački projekti – projekti dvije ili više sastavnica
odnosno projekti u najmanje dva područja ili polja znanosti – vrijednost
pojedinačnog projekta do 100.000,00 kn
2. Istraživački projekti – obavezno uključivanje doktoranata s doktorskog studija
– vrijednost pojedinačnog projekta do 60.000,00 kn
3. Projekti s gospodarstvom – sufinanciranje iz gospodarstva najmanje 40% sufinanciranje iz sredstava sveučilišta do 50.000,00 kn
4. Projekti mladih istraživača – posdoktoranti i znanstvenici u zvanju docenta ne
duže od dvije godine – vrijednost pojedinačnog projekta do 50.000,00 kn
Opći uvjeti natječaja:

















Voditelji projekata u kategorijama 1, 2 i 3 moraju biti u
znanstvenom/znanstveno-nastavnom zvanju, u stalnom radnom odnosu na
sastavnici Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku te biti aktivni znanstvenici s
objavljenim relevantnim znanstvenim radovima u zadnjih pet godina
Voditelji projekata u kategoriji 4 imaju titulu doktora znanosti ili su u zvanje
docenta izabrani nakon 1.travnja 2016. godine te su u stalnom radnom odnosu
na sastavnici Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
Voditelji projekata HRZZ-a (uspostavni i istraživački) koji su u tijeku ne mogu
biti voditelji projekta
Članovi panela za izbor projekata i članovi uprava sastavnica ne mogu biti
voditelji projekata
Prijave koje predstavljaju nastavak prethodno provedenog internog
sveučilišnog projekta moraju jasno prikazati razvitak daljnjih ciljeva istraživanja.
Projekti istih ciljeva neće biti podržani kao ni projekti koji su nastavak projekta
koji nije rezultirao objavom znanstvenih radova
Projekti voditelja koji su vodili interne projekte u proteklim natječajima a koji nisu
rezultirali objavom rada neće biti podržani
Očekuje se diseminacija projektne aktivnosti kroz bar dva rada na
međunarodnoj konferenciji (za prve dvije kategorije), jednoj za treću i četvrtu
kategoriju
Do kraja projekta trebaju biti objavljena dva rada iz područja istraživanja u
priznatim međunarodnim časopisima (citirani u bazama CAB, WoS,
SCOPUS….) za 1 i 2 kategoriju a jednog rada za 3 i 4 kategoriju projekata
Objava/prihvaćanje za objavu rada moguća je i u tijeku šest mjeseci nakon
završetka projekta s tim što isplata zadnje rate ide nakon objave/prihvaćanja
U projekte mogu biti uključeni i znanstvenici s drugih institucija u Hrvatskoj ili
inozemstvu za koje je moguće pokriće putnih troškova.
U trećoj kategoriji uz prijedlog projekta predaje se i pismo namjere tvrtke o
sufinanciranju projekta (ukoliko projekt bude odobren – ugovor o sufinanciranju
– uplata sveučilišnih sredstava ide nakon uplate sufinancijera)

2

Potpora institucije



Svaki projekt mora imati pismenu podršku sastavnice i uklapati se u njene
strateške ciljeve razvoja
Sastavnice mogu istaknuti projekte koji su im od posebnog značaja za
razvoj
o po jedan za svaku kategoriju

Financiranje uključuje:






materijalni troškovi (laboratorijski materija i sl.), terenski troškovi i svi ostali
troškovi vezani za provođenje istraživanja
putni troškovi, troškovi smještaja, kotizacije, dnevnica
organizacija radionica, predavanja, izložbi, predstava i sl. koje su dio projekta i
projektnog plana
troškovi publiciranja radova proizašlih iz istraživanja na projektu
isplata honorara nije moguća

Dinamika financiranja i izvještavanja


Isplata sredstava projekta provodi se u tri dijela: 60% po potpisivanju ugovora,
30% nakon predaje godišnjeg izviješća, 10% nakon predanog završnog
izviješća i objavljenih/prihvaćenih radova

Prijava projekta





Prijave se podnose u elektroničkom i tiskanom obliku
Prijavni obrazac s uputama za popunjavanje nalazi se na mrežnoj stranici
Sveučilišta
Rok elektroničke prijave je 7. svibnja 2018. godine do 18.00 sati na adresu
zup2018@unios.hr
Prijavu u tiskanom obliku, uz napomenu "ZUP 2018“ treba dostaviti poštom ili
osobno na adresu: Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva
3, 31000 Osijek do 7. svibnja 2018. godine (dan predaje prijave nekom
poštanskom uredu).

Evaluacija projekata
1. Administrativna provjera – provjera priložene dokumentacije
2. Recenzentski postupak
a. svaki projekt ocjenjuju dva recenzenta
b. jedan recenzent sa Sveučilišta u Osijeku, jedan s institucije koja nije
sastavnica Sveučilišta
3. Svu komunikaciju tijekom evaluacije i prikupljanje rezultata recenzentskog
postupka provodi Ured za znanost i poslijediplomske studije
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4. Panel sastavljen od prodekana/zamjenika pročelnika za znanost – vodi ga
prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju – sastavlja
konačni prijedlog liste projekata
5. Projekti se ocjenjuju ocjenama od 1-15 s tim što je moguća ocjena i na pola
boda
6. Ocjenjuje se:
a. kvaliteta i relevantnost prijedloga
b. kvaliteta voditelja i suradnika
c. financijski plan
d. radni plan provedbe projekta

Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem na adresu
zup2018@unios.hr najkasnije do 2. svibnja 2018. Pitanja i odgovori biti će javno
dostupni na mrežnoj stranici Sveučilišta.
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