NATJEČAJ ZAKLADE KROHEM-A ZA ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE
U PODRUČJU HEMATOLOGIJE
Zadnji rok za podnošenje prijava je: 16. studenog 2020.
ZAKLADA HRVATSKE KOOPERATIVNE GRUPE ZA HEMATOLOŠKE BOLESTI
KROHEM, Zagreb, Buzinski prilaz 10, na temelju odredaba Zakona o zakladama i
fundacijama (Narodne novine broj 36/95 i 64/01), članka 4. i članka 20. Statuta Zaklade i na
temelju Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za stručno usavršavanje i drugih
oblika financijskih potpora, dana 07. listopada 2020. raspisuje
NATJEČAJ
za financiranje istraživačkih projekata u području hematologije
1. Financiranje istraživačkih projekata
1.1. O programu
Strateški cilj Zaklade Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti, skraćeno Zaklada
KROHEM-a (dalje u tekstu Zaklada) je unaprjeđivati znanstveni i stručni rad u području
dijagnostike i liječenja hematoloških bolesti u Hrvatskoj putem poticanja edukacije,
znanstvenih istraživanja i njegovanja izvrsnosti u znanstvenom i stručnom radu.
1.2. Svrha natječaja
Svrha natječaja je da se prvenstveno mladim istraživačima olakša uključivanje u znanstveni
rad te da se doktorandima pomogne u realizaciji svojih istraživačkih programa u okviru
doktorskog studija kako bi se pospješio znanstveni razvoj mladih istraživača te da uz stručno
napredovanje usmjere svoju karijeru i prema vrhunskoj znanosti.
1.3. Cilj natječaja
je financiranje projekata prvenstveno mladih istraživača u ranoj fazi razvoja karijere na
poslijediplomskoj odnosno postdoktorskoj razini:
• poticanje izobrazbe novih doktora znanosti
• povećanje broja mladih istraživača uključenih u istraživački rad u području hematologije
• stjecanje novih znanja i unaprjeđenje hematološke znanosti i struke
• unaprjeđenje sposobnosti i izgradnja ličnosti u znanstvenom okruženju što će doprinijeti
napretku društva na temeljima znanja i znanstvenih činjenica
1.4. UKRATKO O NATJEČAJU
Datum raspisivanja natječaja: 07. listopada 2020.
Rok za prijavu: 16. studenog 2020.
Ukupni iznos financiranja: 250.000,00 kn
Financiranje
se
odnosi
isključivo
za
materijalne
troškove,
nabavu
istraživačke/laboratorijske opreme i reagencija, troškove publiciranja radova, kupovinu
knjiga i časopisa, usluge, a iznimno i za nabavu informatičke opreme
Broj i pojedinačan iznos financiranja: nije fiksno određen, ovisi o vrsti istraživanja i
financijskom planu prijedloga istraživanja
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Trajanje financiranja: iznos se dodjeljuje jednokratno, rok za završetak istraživanja
određuje se individualno prema prijedlogu plana istraživanja
Okvirni početak financiranja: 01. siječnja 2021.
2.1. Uvjeti natječaja
Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici iz svih znanstvenih područja povezanih s
hematologijom. Dobna granica za financiranje projekta nije definirana no prednost imaju
mladi istraživači ispod 36 godina starosti s kvalitetnim prijedlogom istraživanja. Ne isključuje
se mogućnost financiranja kvalitetnih istraživanja i istraživača starijih od 35 godina.
Za istraživanje koje se odvija u okviru doktorskog studija za izradu disertacije, kandidat se
prijavljuje zajedno s mentorom. Za ostale istraživače koji obavljaju istraživanje izvan
doktorskog studija nije potrebno imati mentora.
Na natječaj se prijavljuju kandidati koji u prijavi moraju jasno obrazložiti sve relevantne
aspekte i dijelove znanstvenog istraživanja kao i primjenu stečenog znanja.
2.2. Obvezni uvjeti za istraživača
• Završen odgovarajući diplomski studij
• Za doktorande prijaviti se mogu samo kandidati koji su upisani u doktorski studij na nekom
od medicinskih ili srodnih fakulteta u Republici Hrvatskoj.
• U trenutku prijave kandidat mora biti u stalnom radnom odnosu u organizaciji kao što je
fakultet, znanstveni instituti, bolnice kao i druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu ili
zdravstvenu djelatnost registriranu za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj
2.3. Mogući dodatni kriteriji (nisu obvezni)
• Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, izlaganja na znanstvenim
i stručnim skupovima.
• Dosadašnja priznanja i nagrade za izvrsnost u studiranju i istraživački rad.
2.4. Sadržaj prijave na natječaj
Prijava mora sadržavati:
• Životopis kandidata, ako je kandidat u doktorskom studiju prilaže se i životopis mentora
• Dokaz o završenom diplomskom studiju
• Za doktorande potvrda o upisu u doktorski studij i relevantna dokumentacija o prijavljenom
doktorskom radu
• Dosadašnja znanstvena aktivnost i postignuća kandidata, za kandidate u doktorskom studiju
i postignuća mentora u posljednjih 5 godina (publikacije, projekti, međunarodna suradnja,
patenti).
• Obrazložen i dokumentiran plan detaljan plan istraživanja – hipoteza, svrha, ciljevi, materijal
i metode, literatura
• Obrazložen i dokumentiran financijski plan troškova istraživačkog rada na projektu
• Potpora i odobrenje organizacije u kojoj je istraživač zaposlen
• Plan istraživanja i plan financijskih troškova podnosi se na obrascima koji su u prilogu
ovog natječaja, a nalaze se na mrežnoj stranici Zaklade:
Obrazac A: Obrazac za prijavu projekta
Obrazac B: Radni plan
Obrazac C: Financijski plan
Obrazac D: Potpora organizacije
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3.1. Natječajni postupak
Kandidati se prijavljuju na priloženim standardiziranim obrascima (A,B,C,D) s dokazima o
ispunjavanju uvjeta (točka 2.4.).
Zaklada imenuje Povjerenstvo od pet članova – recenzenata koje provodi vrednovanje prijava
i podnosi Upravnom vijeću Zaklade prijedlog projekata, odnosno istraživača, za financiranje.
Upravno vijeće Zaklade, nakon odobrenja financiranja, sklapa ugovor s izabranim
kandidatima s određenim datumom početka financiranja projekta.
Nakon potpisanog ugovora o dodjeli sredstava između Zaklade i istraživača istraživač može
Zakladi ispostaviti zahtjev, odnosno predračun, za financiranje određenih materijalnih
sredstava, odnosno troškova istraživanja.
3.2. Vrednovanje
Prijave će procjenjivati Povjerenstvo Zaklade za vrednovanje znanstvenih projekata sukladno
kriterijima za ocjenjivanje projektnog prijedloga navedenim u Obrascu za vrednovanje
projektnog prijedloga (Obrazac E, biti će dostupan na mrežnim stranicama Zaklade). Ukoliko
Povjerenstvo zaključi da je, ovisno o temi i području istraživanja, potrebna dodatna
evaluacija prijedloga istraživanja, prijedlog će poslati na dodatnu nezavisnu procjenu
(recenziju).
3.3. Financiranje
Povjerenstvo će broj pojedinačnih financiranja i njihove iznose odrediti ovisno o broju i
kvaliteti projektnih prijedloga. Financiranje će se provoditi isključivo preko Ureda Zaklade na
temelju predračuna troškova za kupovinu odgovarajućeg materijala ili opreme kojeg će
istraživač dostaviti Zakladi. Odobravanje troškova i isplatu sredstava provodit će
Povjerenstvo za praćenje istraživačkih projekata na čelu s Upraviteljem Zaklade u okviru
sredstava koje su istraživaču temeljem ugovora odobrene od strane Zaklade za istraživački
projekt. Za financiranje se ne mogu prijaviti projekti ili aktivnosti na projektu koji su već
financirani iz drugih izvora tj. nije dozvoljeno dvostruko financiranje.
Natječajem je predviđeno financiranje samo materijalnih troškova istraživanja što se odnosi
isključivo na nabavu istraživačke/laboratorijske opreme i reagencija, troškove publiciranja radova,
kupovinu knjiga i časopisa i usluge. Iznimno, ovisno o vrsti i metodama istraživanja moguće je
financiranje nabave informatičke opreme. Financiranje ne uključuje troškove putovanja i
druge troškove koji nisu izravno u vezi s realizacijom istraživanja.
Neutrošena sredstva iz projekta ostaju u Zakladi i koriste se za ostvarivanje drugih ciljeva
Zaklade.
4. Provedba istraživanja i izvještavanje
4.1. Izvješća
Prvo izvješće o izvršavanju plana istraživanja, utrošku sredstava i eventualnim rezultatima u
skladu s planiranim aktivnostima istraživač je dužan podnijeti Zakladi nakon 12 mjeseci od
početka financiranja (Obrasci F i G). Financiranje se nastavlja ako je izvješće pozitivno
vrednovano. Ako izvješće bude negativno vrednovano, financiranje se prekida.
Nakon slijedećih 12 mjeseci istraživač je dužan podnijeti drugo izvješće i tada se podnose
dokazi o rezultatima istraživanja – kongresna priopćenja, publikacije, odnosno dokaz da je
doktorski rad u završnoj fazi izrade.
U završnom izvješću koje se podnosi na kraju istraživanja, što je definirano ugovorom,
istraživač Zakladi dostavlja dokaze o objavljenim publikacijama, odnosno o uspješno
obranjenom doktorskom radu.
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Na zahtjev Zaklade, istraživač je dužan i mimo predviđenih rokova za izvješće, dostaviti
izvanredno izvješće o ispunjavanju obveza i svu zatraženu dokumentaciju (Obrazac H).
Svako izvješće ocjenjuje Povjerenstvo za praćenje istraživanja (Obrazac I) s odobrenjem za
nastavak istraživanja.
4.2. Ostale obveze
Istraživač je dužan: pridržavati se odobrenog plana istraživanja i financijskog plana
istraživanja te ostalih ugovornih obveza, omogućiti povremenu provjeru provođenja
istraživanja i trošenja sredstava odobrenih za istraživanje od strane Zaklade, prijavljivati
objavljene radove, kongresna priopćenja, postere i druge publikacije uz navođenje potpore
Zaklade za provedeno istraživanje.
4.3. Neostvarivanje plana istraživanja
U slučaju pojave teškoća u provedbi plana istraživanja istraživač (ili mentor) obvezni su o
tome odmah izvijestiti Zakladu. U slučaju da se plan istraživanja ne ostvaruje prema ugovoru
i da periodično izvješće bude ocjenjeno negativno, istraživač snosi odgovornost za kršenje
ugovornih obveza. Zaklada ima pravo jednostranog raskida ugovora ako rezultati vrednovanja
pokažu propuste u provedbi Plana istraživanja ili nepridržavanje obveza preuzetih ugovorom
o financiranju istraživanja.
Rok za prijavu
Rok za prijavu je najkasnije 16. studenog 2020.
5.1. Prijava i način podnošenja prijave
Prijava na natječaj podnosi se u pismenom obliku na propisanim Obrascima za prijavu
(Obrasci A,B, C i D) uz svu potrebnu prateću dokumentaciju s opisom projekta. Obrasci za
prijavu kao i Obrazac za vrednovanje nalaze se na mrežnim stranicama Zaklade.
Prijave moraju biti potpune i dostavljene do roka navedenog u natječaju.
Rok za podnošenje prijava je 40 dana od dana objave natječaja na službenoj mrežnoj stranici
Zaklade i službenoj mrežnoj stranici KROHEM-a.
Obrazac za predlaganje s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom kandidat dostavlja
Zakladi osobno ili preporučeno poštom s naznakom „Prijava na natječaj za financiranje
istraživačkih projekata u području hematologije, ne otvarati“ na adresu: Zaklada KROHEM-a,
Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb te također u elektroničkom obliku na odgovarajućem
nosaču memorije (USB stick ili drugi medij za pohranu).
Smatra se da je prijedlog podnesen u roku ako je prije isteka roka neposredno zaprimljen u
Zakladi ili upućen Zakladi poštom preporučenom pošiljkom, u kojem će se slučaju dan
predaje pošti smatrati danom predaje prijedloga Zakladi.
Nepotpuni prijedlozi ili prijedlozi dostavljeni izvan natječajnog roka neće se razmatrati.
5.2. Odluka Upravnog vijeća o financiranju projekata dostavit će se svim kandidatima u roku
15 dana od dana donošenja odluke te će se objaviti na službenoj mrežnoj stranici Zaklade
KROHEM-a i službenoj mrežnoj stranici KROHEM-a ili na drugi prikladan način.
Na temelju odluke Upravnog vijeća s kandidatima će se potpisati ugovori.
Za sve informacije zainteresirane osobe mogu se obratiti Zakladi na broj tel/fax: + 385 (0)1/
4555 155, ili na E-mail: krohem@gmail.com.
Izrazi koji se koriste u ovome natječaju koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni
u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
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Upravitelj Zaklade
Prof.dr.sc. Damir Nemet, v.r

Obrazac za prijavu i drugi obrasci preuzimaju se sa mrežne stranice Zaklade KROHEM-a
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