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Projekt, projektni tim i suradnici
1.
Koji su datumi u okviru kojih treba biti realiziran projekt, odnosno, kad projekti trebaju početi?
Projekt započinje datumom objave rezultata, a traje godinu dana.
2.
Je li moguće u prijavnom obrascu polje "Područje istraživanja" popuniti s podatkom "Interdisciplinarno
područje znanosti" budući da projektni tim na čijem sam čelu planira prijaviti upravo takav projekt, a
u obrascu su predviđena isključivo dva odabira (STEM ili NON-STEM) te je apsolutno isključena
mogućnost prijave projekta u interdisciplinarnom području znanosti koje bi uključivalo kombinaciju
STEM i NON-STEM područja?
Prema tekstu Natječaja morat ćete se odlučiti koje je područje dominantno za Vaš prijedlog jer će se
praviti odvojene rang liste za STEM i DH+UMJ područje.
3.
a. Koliki je limit suradnika na projektu?
b. Na koliko različitih projekata može biti jedna osoba - kao suradnik?
a) Nema limita broja suradnika na projektu.
b) Bilo bi primjereno da neka osoba bude voditelj ili suradnik samo na jednom projektu.
O svim ovim pitanjima dat će svoje mišljenje recenzenti prilikom ocjenjivanja projekata.
4.
Može li se prijavit projekt s nekom organizacijom koja nije sastavnica Sveučilišta u Osijeku?
Ne. Predlagatelj projekta može biti znanstvenik (znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik ili
znanstveni savjetnik) u stalnom radnom odnosu na Sveučilištu u Osijeku. U projekt je poželjno uključiti
asistente, poslijedoktorande i studente Sveučilišta u Osijeku
5.
Mogu li studenti poslijediplomskog studija naše sastavnice koji rade u privredi i donose nam
određena praktična znanja na projekt biti sudionici na projektu.
Studenti poslijediplomskog studija također su studenti i mogu biti suradnici na projektu.
6.
Budući da sam izabrana za znanstvenoga suradnika (uvjet 2), ali sam zaposlena kao poslijedoktorand
na period od četiri godine (dakle nemam ugovor o stalnom radnom odnosu kao što je navedeno u
uvjetima natječaja - uvjet 2). Ako ugovor o radu traje (do 2019. godine) za vrijeme realizacije projekta
mogu li se prijaviti kao voditelj projekta ili samo kao suradnik na projektu?

Nažalost, možete biti samo suradnik na projektu. Taj uvjet bi do godine svakako trebalo relaksirati.
7:

Planiramo uključiti studente (jednog ili više) s određenog modula u projekt. No s obzirom da
trenutno ne znamo imena studenata s modula koji će biti zainteresirani za sudjelovanje
može li se među suradnike samo navesti "student" bez konkretnog imena i prezimena?
Treba samo navesti planirani broj studenata i njihov studijski program.
8.

Mogu li vanjski suradnici naše sastavnice u zvanju znanstvenog suradnika biti prijavitelji ili
sudionici znanstvenoistraživačkog projekta?
Mogu biti suradnici na projektu ako su na Sveučilištu u Osijeku izabrani u naslovno zvanje.
9.
Je li moguće u projekt uključiti doktore znanosti koji rade u realnom sektoru ali su u
posljednjih nekoliko godina doktorirali na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i članovi su
Alumnija - barem kao vanjske (neformalne) suradnike? Oni nisu više studenti (polaznici
poslijediplomskog doktorskog studija) ali su stalni suradnici na raznim projektima i bitan
čimbenik u povezivanju znanosti i prakse. Nemaju izbor u znanstvena ili nastavna zvanja ali
su naravno upisani u upisnik znanstvenika.
Kao što stoji u Natječaju, Predlagatelj projekta može biti znanstvenik (znanstveni suradnik, viši
znanstveni suradnik ili znanstveni savjetnik) u stalnom radnom odnosu na Sveučilištu u Osijeku. U
projekt je poželjno uključiti asistente, poslijedoktorande i studente Sveučilišta u Osijeku. To znači da
za osobe koje nisu uključene u ove kategorije ne možete dobiti financiranje i nije dobro da u to navodite
u financijski plan jer će Vam se taj iznos odbiti. Ali s druge strane, možda možete planirati neke druge
aktivnosti koje su predviđene Natječajem.

Predlagatelj (potencijalni voditelj)
1.
Ako dolazim sa sastavnice STEM područja, mogu li prijaviti projekt iz Društvenog ili Humanističkog
(DH) područja?
Možete prijaviti takav projekt, ali pri tome trebate znati da će projekt evaluirati jedan recenzent iz polja
i jedan recenzent iz drugog (srodnog) polja, a sve predlagatelje i sve Goste istraživače te kvalitetu i
važnost istraživačkih prijedloga posebno za STEM i posebno za DH+UMJ područje evaluirat će panel od
po 5 stručnjaka.
2.
Može li znanstvenoistraživački projekt prijaviti osoba u zvanju predavača?
Može, ako ima doktorat znanosti.
3.
Može li predlagatelj projekta biti istraživač koji je ranije bio voditelj nekog internog
znanstvenoistraživačkog projekta?
Može. Kao što možete vidjeti u Prijavnom obrascu posebno se kod podataka o predlagatelju traži: Ako
je predlagatelj već bio voditelj nekog internog znanstvenoistraživačkog projekta, navesti koji su radovi
iz toga proizašli.

4.
Može li netko prijaviti više različitih projektnih prijedloga?
Ne. To nije predviđeno Natječajem.

Gost istraživač
1.
Postoji li mogućnost pozivanja više od jednog znanstvenika na znanstveno-istraživački projekt Gost
istraživač?
Postoji. Svi pozvani znanstvenici trebaju biti međunarodno prepoznatljive osobe s odgovarajućim
referencama iz teme istraživanja (s naglaskom na radove citirane u WoS ili SCOPUS). Drugih
ograničenja nema.
2.
Je li nužno da donja granica višekratnih boravaka gosta istraživača (bilo da se radi o jednom gostu ili
više njih) bude minimalno mjesec dana kao što je to bio slučaj u prošlogodišnjem sličnom natječaju
(konkretno u natječaju INGI-2015) ili u ovogodišnjem natječaju u pogledu dužine boravka gosta
istraživača ne postoji takav uvjet?
U ovogodišnjem natječaju IZIP-2016 ne postavljaju se nikakva ograničenja na Gosta istraživača.
Recenzenti će procijeniti kvalitetu Gosta istraživača kroz njegovu međunarodnu prepoznatljivost
mjerenu odgovarajućim referencama iz teme istraživanja (s naglaskom na radove citirane u WoS ili
SCOPUS).
3.
Jesu li dolasci/dolazak Gosta istraživača na matičnu sastavnicu predlagatelja nužni ili je dovoljno da se
suradnja s njim/njima ostvari kroz znanstveno istraživački rad Gosta u njegovoj/njihovim matičnim
ustanovama?
U ovom Natječaju nije izričito traženo da projekt mora imati Gosta istraživača niti da Gost istraživač
mora boraviti na sastavnici predlagatelja. Natječajem se potiče suradnja istraživača Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku s istaknutim istraživačima s drugih (posebice inozemnih) sveučilišta.
Recenzenti će u konkretnom slučaju procijeniti kompetentnost Gosta istraživača i njegovu
međunarodnu prepoznatljivost mjerenu odgovarajućim referencama iz teme istraživanja (s naglaskom
na radove citirane u WoS ili SCOPUS).
4.

Molila bih Vas da mi definirate ulogu Gosta istraživača. Naime, vidim da ovogodišnji natječaj
nema toliki naglasak na Gosta istraživača, te kao što je navedeno nisu postavljena ograničenja.
Kao što je navedeno u Natječaju: Gost istraživač je istaknuti istraživač s nekog drugog (posebice
inozemnog) sveučilišta. On daje težinu Projektu, a po svemu drugom izjednačen je s drugim
suradnicima na projektu.

Financiranje
1.
Kolika je dnevnica za gosta istraživača u Hrvatskoj - prema našoj legislativi ili prema propisanim
dnevnicama iz država iz koje gost istraživač dolazi?

Visina dnevnice za Gosta istraživača u Hrvatskoj je prema našim propisima 150,00 kn dnevno.

2.
Jesu li opravdani troškovi lekture znanstvenih radova?
Da!

3.
Jesu li opravdani troškovi vezani uz patentnu prijavu i pregled stanja tehnike, koji prethodi
podnošenju patentne prijave?
Ovo nije predviđeno programom IZIP-2016.
4.
Što se tiče materijalnih troškova (stavka o financiranju), oni se izričito odnose na istraživanja zasnovana
na eksperimentalnim metodama. No, danas teorijske metode imaju jednaku ulogu zbog sve veće
preciznosti i pouzdanosti dobivanja rezultata. Teorijskim metodama su računala (hardverski resursi) i
programi za simulacije (softverski resursi i licence) jednako važni i nužni kao i laboratorijski materijal,
troškovi provođenja eksperimenata, terenski troškovi, troškovi anketiranja i pribor za eksperimentalna
istraživanja. Hoće li i navedeni materijalni troškovi za teorijska istraživanja također biti opravdani?
U Natječaju je navedeno što će se financirati programom IZIP-2016. Za svaki projekt recenzenti će
ocjenjivati jesu li predviđeni troškovi projekta precijenjeni, podcijenjeni ili odgovarajući te jesu li sve
stavke u Financijskom planu promišljene i opravdane.
5.

Odnose li se putni troškovi istraživanja isključivo na goste istraživače ili se oni mogu odnositi i na
predlagatelja projekta i na njegove suradnike u smislu odlaska na znanstvene skupove i/ili druge
boravke vezane za istraživanje izvan Osijeka odnosno mjesta prebivališta prijavitelja projekta i
njegovih suradnika?
Putni troškovi mogu se odnositi na sve suradnike u projektu.
6.
Spadaju li troškovi objave rada (članka) u časopisu citiranom u WoS pod opcijom otvorenog pristupa
(Open Access, koja se u vrhunskim časopisima redovito naplaćuje a povećava vidljivost rada kroz
besplatnu dostupnost svakome) u prihvatljive troškove projekta i ako da, da li postoji ograničenje
iznosa od ukupno odobrenih sredstava kao u slučaju konferencija i putnih troškova?
Ovakvi troškovi nisu prihvatljivi jer su previsoki (oko 2 000 – 3 000 USD). Treba znati da se rad prihvaćen
ili objavljen u takvim časopisima ne smije javno stavljati na web stranice, ali prethodna (radna verzija)
rada slobodno može biti javno dostupna (primjerice na Vašoj osobnoj web stranici).
Također, nisu prihvatljivi ni troškovi: „Article Processing Charges“. Primjerice Hindawi Publishing
Corporation izdaje veliki broj časopisa, u kojima objavljivanje stoji oko 1 000 USD. Ima puno drugih
dobrih časopisa u kojima se ovakvi troškovi ne naplaćuju. Sredstva predviđena našim Internim
natječajem nisu velika i ne namjeravamo ih trošiti na plaćanje objavljivanja radova.
7.
Može li se sredstvima projekta financirati odlazak na konferencije?
Da.
8.
Je li prihvatljiv trošak odlazne mobilnosti, primjerice odlazak na mjesec dana u Kanadu?

To mora podržati Vaša sastavnica, a recenzenti će procijeniti je li to primjereno kod Vašeg prijedloga
projekta.
9.
Obzirom da razmišljam o suradnji s kolegicom iz inozemnog sveučilišta (radi se o društvenim
znanostima, polje ekonomija), a uzimajući u obzir dozvoljene vrste troškova te činjenicu da će sredstva
biti isplaćena na žiro račun sastavnice, može li se očekivati da će sastavnica iz tih sredstava po potrebi
obavljati i inozemna plaćanja? Primjerice, ako anketu moramo provesti u zemlji i u inozemstvu radi
usporedbe prakse, tada bi trebalo platiti troškove anketiranja i inozemnom partneru na projektu.
S time se mora složiti i to odobriti čelnik Vaše sastavnice.
10.
Može li se članarina za neku nacionalnu poslovnu bazu (primjerice godišnja članarina) smatrati
prihvatljivim materijalnim troškom?
Da.

Dokumentacija i Radovi
1.
Treba li dokumentaciju poslati i elektroničkim putem i poštom ili je dovoljan samo jedan način slanja?
Kao što je navedeno u Natječaju: Prijave se podnose u elektroničkom i tiskanom obliku.
Rok elektroničke prijave je 29. siječnja 2017. godine do 12.00 sati na adresu izip2016@unios.hr
Prijavu u tiskanom obliku, uz napomenu "Interni natječaj Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku za
prijavu znanstvenoistraživačkih projekata“ treba dostaviti poštom ili osobno na adresu: Sveučilište J.
J. Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek do 29. siječnja 2017. godine (dan predaje
prijave nekom poštanskom uredu).

2.
Prijavni obrazac za IZIP-2016 isti je kao i za prošlogodišnji natječaj Gost istraživač. Da li da ga
koristimo uz zanemarivanje dijelova koji se odnose na gosta istraživača, čekamo novi obrazac ili
koristimo onaj iz 2014?
Ako malo detaljnije pogledate, vidjet ćete da je Prijavni obrazac prilagođen natječaju IZIP-2016.

3.
U obrascu za Interni natječaj Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku "Gost istraživač" treba priložiti
Posebni prilog: Obavezna potvrda o potpori sastavnice.
Molim Vas za pojašnjenje: treba li samo voditelj projekta priložiti potvrdu o potpori sastavnice, treba
li potvrdu priložiti Gost istraživač i trebaju li suradnici na projektu priložiti potvrdu? Treba
li navesti reference i za suradnike?
Prilikom predaje dokumentacije voditelj projekta obavezno treba priložiti potvrdu o potpori sastavnice
potpisanu od strane čelnika sastavnice u kojoj treba navesti na koji način će sastavnica podržati projekt.
Gost istraživač, niti suradnici na projektu, ne trebaju prilagati ovakvu potvrdu.
Reference suradnika nisu obavezne, ali ako smatrate da će one podići kvalitetu Vašeg prijedloga,
navedite ih.
4.
Postoji li, uz prijavni obrazac, i obrazac za potporu ustanove (pisana potpora čelnika sastavnice)?

Ne postoji. To je uvijek predmet odluke čelnika sastavnice.
5.
Odnose li se traženi podaci vezani uz IF i Q časopisa na godinu kada je objavljen rad ili na trenutno
stanje? Smije li se koristiti Impact Factor prema Scopusu?
Uzmite ono što je povoljnije za Vas kao predlagatelja.
6. (Važno!!!)
Na koji način treba dokazati ispunjavanje uvjeta natječaja?
•
•

Predlagatelj i suradnici na projektu trebaju biti zaposlenici Sveučilišta u Osijeku – bit će
provjereno od strane sveučilišne službe;
Studenti angažirani na projektu trebaju biti studenti Sveučilišta u Osijeku;

