
 

Izvještaj o modelima raspodjele sredstava doznačenih za namjensko 
višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti u 2016. 

godini 

Uvodne napomene 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je, temeljem Ugovora o namjenskom višegodišnjem 
institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. potpisanog između 
Sveučilišta u Rijeci i MZOS-a 18. srpnja 2013. godine, koncem srpnja 2013. godine Sveučilištu u Rijeci 
doznačilo prvu ratu ugovorenog novčanog iznosa za 2013. godinu (6.226.633,37 kuna). 

Potpisivanjem Ugovora i dostavljanjem sredstava Sveučilište u Rijeci je tada po prvi puta dobilo priliku 
da samostalno oblikuje i provodi institucijske istraživačke politike. No, kako se u tom periodu očekivalo 
da Strategija Sveučilišta u Rijeci 2014-2020. neće biti u potpunosti dovršena prije konca 2013., odnosno 
početka 2014. prevagnulo je stanovište da sveučilišne politike istraživanja ne treba usklađivati s 
prethodnom Strategijom 2007-2013, već da nove politike istraživanja valja oblikovati na temelju 
strateških ciljeva postavljenih u Strategiji 2014-2020., a da sredstva Programskog ugovora za znanost 
trebaju biti u funkciji provedbe nove Strategije. 

Stoga se pristupilo izradi instrumenata neophodnih za provođenje kompetitivnog i transparentnog 
natječaja kojim bi se sredstva Programskog ugovora za znanost iskoristila za održavanje postojeće 
razine istraživanja na Sveučilištu te za razvoj financijskih instrumenta za provedbu Strategije 2014.-
2020. 

Natječaju za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2013. 
godinu je prethodila izrada sustava za prijavu potpora znanstvenim istraživanjima, portfelja 
zaposlenika, te vrednovanja prijavljenih zahtjeva za potporom. Po isteku natječaja uslijedio je postupak 
vrednovanja (panel-evaluacija: po tri nezavisna evaluatora s drugih sveučilišta ili znanstvenih 
organizacija raspoređenih po znanstvenim područjima u kojima su prijavljivani projekti). 

Nakon dovršenog postupka vrednovanja i sastavljena je konačna lista projekata predloženih za 
financiranje iz sredstava Programskog ugovora. Temeljem objavljene rang-liste zahtjeva za 
istraživačkim potporama Sveučilište u Rijeci je u ožujku 2014. godine sklopilo Ugovor o dodjeli 
sredstava potpore znanstvenim istraživanjima za 2013. godinu sa svakom pojedinom sastavnicom 
Sveučilišta. 

(Detaljan prikaz postupaka raspodjele sredstava doznačenih temeljem Programskog ugovora za znanost u 
dokumentu „Izvještaj o raspodjeli i potrošnji sredstava doznačenih za namjensko višegodišnje institucijsko 
financiranje znanstvene djelatnosti u 2013. godini temeljem odredbi Ugovora o namjenskome višegodišnjem 
institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.“, u privitku ovog izvješća.) 

Sredstva Programskog ugovora za znanost dodijeljena od strane Ministarstva za 2014. godinu 
(6.451.939,90 kuna) raspoređena projektima koji su prihvaćeni u prethodnom postupku (nastavak 
financiranja). 

Sredstva dodijeljena za 2015. godinu (6.290.687,83 kuna) raspoređena su u srpnju 2015. godine onim 
projektima čije je izvješće pozitivno ocijenjeno u postupku evaluacije provedenom u lipnju 2015. 
godine. Uz panel-evaluaciju izvješća (obavljena po načelima primijenjenim u postupku vrednovanja 
prijava), provedena je i unutarnja revizija korištenja sredstava potpore za svaki pojedini financirani 
projekt, što je također bio jedan od uvjeta za nastavak financiranja. 

 



 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je, temeljem usuglašenog produžetka financiranja 
znanstvene djelatnosti na još godinu dana (temeljeno na Ugovoru o namjenskom višegodišnjem 
institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. potpisanog između 
Sveučilišta u Rijeci i MZOS-a 18. srpnja 2013. godine), polovicom lipnja 2016. godine Sveučilištu u Rijeci 
doznačilo novčani iznos za 2016. godinu u iznosu od 6.278.635,21kuna. 

Navedeni je iznos uplaćenih sredstava većim dijelom iskorišten za nastavak financiranja potpora koje 
se provode na Sveučilištu u Rijeci kontinuirano od 2013. godine, dok je manji dio preostalih sredstava 
namijenjen novim Inicijalnim potporama namijenjenim mladim istraživačima. 

Opći opis modela raspodjele  

Nastavak financiranja znanstvenih istraživanja financiranih iz sredstava Programskog ugovora za 
znanost u 2016. godini (Sveučilišne potpore za znanost) bilo je uvjetovano pozitivnom ocjenom u 
postupku periodičkog vrednovanja izvješća podnesenih od strane voditelja do tada financiranih 
projekata. Rok za podnošenje izvješća je bio 8. srpnja 2016. godine. 

Podnošenju izvješća je prethodilo unaprjeđenje sustava za prijavu novih i periodičko izvještavanje 
projekata koji se već provode i financiraju, te za njihovo vrednovanje. Sustav je konstruiran tako da se 
izvješća o provedbi projekta obavljaju putem e-obrasca u koji se unose eventualne promjene u sastavu 
istraživačkog tima, prati trošenje dodijeljenih sredstava, unose znanstveni radovi vezani uz znanstveni 
projekt, prati mentorstvo nad doktorandima, podnose ovjerena financijska izvješća, te se izvještava o 
postignućima vezanim uz rad na projektu. E-obrascu se pristupa preko Informacijskog sustava za 
znanstvene potpore, tj. kroz portfelj zaposlenika Sveučilišta u Rijeci na sljedećoj adresi 
http://portal.uniri.hr/. 

Nakon podnošenja izvješća o radu na projektu u prethodnom periodu, pristupilo se pripremi za proces 
vrednovanja projektnih izvješća, što je podrazumijevalo okupljanje evaluatora, pripremu evaluacijskih 
obrazaca i ostalog neophodnog za postupak vrednovanja. Prijedlozi su evaluirani na razini panel-
evaluacije (tri nezavisna evaluatora s drugih sveučilišta ili znanstvenih organizacija) putem e-obrasca 
(Evaluacijski obrazac za periodično izvješće, koji je evaluatorima dostavljan e-poštom, dok je konačna 

ocjena – A, B ili C – unošena u Informacijski sustava za znanstvene potpore). Postupak vrednovanja je 
proveden u periodu od 8. srpanja do 17. listopada 2016. godine. (Gotovo je cijeli postupak evaluacije 
obavljen tijekom mjeseca srpnja, dok je neznatan broj potpora, i to onih koje su zahtijevale naknadni 
postupak vrednovanja, evaluiran u prvoj polovici listopada.) 

Okvirni kriteriji za vrednovanje kojima su se vodili evaluatori su bili sljedeći: 

1) Postignuća na projektu su u skladu s prijavljenim planom istraživanja; 
2) Radovi vezani uz temu projekta su primjerene kvalitete (posebice vrednovati radove koji su u 

Scopusu indeksirani kao Q1 i Exc) i primjerenog broja (i u odnosu na broj članova istraživačkog 
tima); 

3) Kroz projekt je dokazana je aktivnost u mentorstvu mladih istraživača i razvoju njihovih karijera 
(posebice vrednovati u tom pogledu aktivnosti na „kruženju mozgova“);  

4) Postoji dokazana suradnja na temi projekta s drugim znanstvenim institucijama (posebice u 
inozemstvu); 

5) Postoji dokazana primjena rezultata projekta u društvenom/javnom sektoru i/ili u suradnji s 
gospodarstvom; 

6) Postoji dokazana aktivnost promocije rezultata projekta široj javnosti;  
7) Troškovi iskazani u financijskom izvješću su realni i u skladu su s financijskim planom. 

Temeljem ovoga su evaluatori donosili konačnu ocjenu i to: 

A:  Rezultati projekta u periodu na koji se odnosi izvješće su u skladu ili čak premašuju plan 
istraživanja na projektu; 

http://portal.uniri.hr/


 

B: Rezultati projekta u periodu na koji se odnosi izvješće su u nekim aspektima niži od plan 
istraživanja na projektu; 

C: Rezultati projekta u periodu na koji se odnosi izvješće su, u odnosu na plan istraživanja, 
nezadovoljavajući. 

Temeljem tako dobivenih ocjena projektnih izvješća predložena je konačna lista potpora i prijedlog za 
daljnje financiranje. Konačnu listu je potvrdio rektor Sveučilišta u Rijeci, a ista je objavljena na mrežnim 
stranicama Sveučilišta. 

Konačna ocjena periodičkog vrednovanja ovisila je o ocjeni dobivenoj tijekom evaluacije u srpnju 2016., 
a također i o ocjeni u prethodnom periodičkom vrednovanju u lipnju 2015. godine, i to na sljedeći 
način: 

(1) Potpore koje su dobile ocjenu A za izvješće podneseno 2016. i ocjenu A za izvješće podneseno 2015. 
godine: Rezultati projekta u periodu na koji se odnosi izvješće su u skladu ili čak premašuju plan 
istraživanja na projektu – Nastavlja se financiranje u istom iznosu; 

(2) Potpore koje su dobile ocjenu A za izvješće podneseno 2016. i ocjenu B za izvješće podneseno 2015. 
godine: Rezultati projekta u periodu na koji se odnosi izvješće su u skladu ili čak premašuju plan 
istraživanja na projektu - Nastavlja se financiranje u iznosu jednakom onom dodijeljenom za 2014. 
godinu; 

(3) Potpore koje su dobile ocjenu B za izvješće podneseno 2016. i ocjenu A za izvješće podneseno 2015. 
godine: Rezultati projekta u periodu na koji se odnosi izvješće su u nekim aspektima niži od plana 
istraživanja na projektu – Financiranje se smanjuje na 90 % od iznosa za 2015. godinu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(4) Potpore koje su dobile ocjenu B za izvješće podneseno 2016. i ocjenu B za izvješće podneseno 2015. 
godine: Rezultati projekta u periodu na koji se odnosi izvješće su u nekim aspektima niži od plana 
istraživanja na projektu - Financiranje se smanjuje na 90 % od iznosa za 2015. godinu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(5) Potpore koje su dobile ocjenu C za izvješće podneseno 2016. godine: Rezultati projekta u periodu na 
koji se odnosi izvješće su, u odnosu na plan istraživanja, nezadovoljavajući – Ukida se financiranje. 

(6) Potpore koje su dobile ocjenu C iz razloga nedostajućeg izvješća podnesenog 2016. godine, a za koje 
je utvrđeno da su traženo izvješće podnijeli preko sučelja na starom portalu 
(https://helpdesk.uniri.hr/), upućuju se na naknadno vrednovanje nakon što podnesu istovjetno izvješće 
preko sučelja na novom portalu (https://spp.uniri.hr/sites/portfelj/Stranice/Pocetna.aspx) - 
Financiranje se uvjetno nastavlja ovisno o ocjeni izvješća dobivenoj u postupku naknadne evaluacije. 

(7) Potpore koje su pozitivno ocijenjene za izvješće podneseno 2016. godine, ali za koje treba odrediti 
novog nositelja potpore (voditelja istraživačkog tima) – Financiranje se uvjetno nastavlja nakon 
donošenja Odluke o prijenosu voditeljstva znanstvene potpore. 

Temeljem konačne liste potpora Sveučilište u Rijeci je 20. rujna 2016. godine sklopilo Ugovor o dodjeli 
sredstava potpore znanstvenim istraživanjima za 2016. godinu sa svakom pojedinom sastavnicom 
Sveučilišta. Ugovorom je precizirano da čelnik svake sastavnice ima obvezu posebnom odlukom 
dodijeljena sredstva raspodijeliti  na raspolaganje nositeljima potpore (voditeljima istraživačkih 
timova), dok nositelj potpore ima obvezu namjenski koristiti sredstva potpore i izvještavati o 
rezultatima projekta putem Sveučilišnog portala, Portfelja zaposlenika i putem javnog Google Scholar 
profila. 

NAPOMENA: 

Kako je Odlukom o rasporedu sredstava postojećim znanstvenim istraživanjima za 2016. godinu 
utvrđen raspored u iznosu od cca. 5.800.000 kuna, a preostala sredstva u iznosu od cca. 480.000 kuna 
za novi program inicijalnih potpora mladim istraživačima u statusu docenta i/ili znanstvenih suradnika, 
to je isti model raspodjele primijenjen i u ovom slučaju. To znači: objava natječaja (21. rujna 2016. 
godine), prijave putem e-obrasca ulaskom u Portfelj zaposlenika (https://portal.uniri.hr), vrednovanje 
prijava temeljem okvirnih kriterija za vrednovanje (panel-evaluacije), objava rezultata, sklapanje 
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Ugovora o dodjeli sredstava potpore između Sveučilišta i matične sastavnice voditelja projekta. U ovom 
se trenutku dovršava postupak evaluacije. 

Tko je razvio model: Model je idejna tvorevina prof. dr. sc. Pere Lučina, rektora Sveučilišta u Rijeci, a 
razvijan je uz podršku prof. dr. sc. Zlatana Cara, prorektora za informatizaciju, djelatnika Sveučilišnog 
informatičkog centra i Ureda za znanost. Sami postupak vrednovanja koordinirao je prof. dr. sc. Saša 
Zelenika, član Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci uz podršku djelatnika Sveučilišnog informatičkog 
centra i Ureda za znanost. 

Odluke i drugi pravni akti:  

 Odluka Senata kojom se rektor ovlašćuje da rasporedi sredstva za znanstvena istraživanja 
(potpore) za 2016. godinu 

 Odluka o prihvaćanju rezultata periodičkog vrednovanja znanstvenih istraživanja Sveučilišta u 
Rijeci s pripadajućim prilogom Rezultati periodičkog vrednovanja potpora znanstvenim 
istraživanjima, koji čini sastavni dio odluke 

 Odluka o rasporedu sredstava znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2016. godinu 
s pripadajućim prilogom Tablica: Raspored sredstava znanstvenim istraživanjima na Sveučilišta 
u Rijeci za 2016. godinu temeljem konačne ocjene periodičkog vrednovanja, koji  čini sastavni 
dio odluke 

 Ugovori o dodjeli sredstava potpore znanstvenim istraživanjima za 2016. godinu (pojedinačni 
ugovori sklopljeni sa sastavnicama Sveučilišta u Rijeci: Akademijom primijenjenih umjetnosti, 
Ekonomskim fakultetom, Filozofskim fakultetom, Fakultetom za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu, Građevinskim fakultetom, Medicinskim fakultetom, Pomorskim fakultetom, 
Pravnim fakultetom, Tehničkim fakultetom, Učiteljskim fakultetom, Odjelom za biotehnologiju, 
Odjelom za fiziku, Odjelom za informatiku i Odjelom za matematiku 

 Odluka o prihvaćanju rezultata periodičkog vrednovanja znanstvenih istraživanja Sveučilišta u 
Rijeci provedenog u postupku naknadnog vrednovanja s pripadajućim prilogom Rezultati 
periodičkog vrednovanja potpora znanstvenim istraživanjima provedenog u postupku 
naknadnog vrednovanja, koji čini sastavni dio odluke 

 Odluka o nastavku financiranja znanstvenih istraživanja nakon provedene ponovne evaluacije s 
pripadajućim prilogom Tablica: Nastavak financiranja znanstvenih istraživanja na Sveučilišta u 
Rijeci za 2016. godinu temeljem konačne ocjene u postupku naknadnog vrednovanja, koji  čini 
sastavni dio odluke 

 Tekst Natječaja za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci 
za 2016. godinu odnosno za inicijalne potpore mladim istraživačima u statusu docenta i/ili 
znanstvenih suradnika. 

Kategorije troškova: Troškovi potpora su u okvirima propisanim natječajem: potpore postojećim 
istraživanjima - do 80.000 kn godišnje za materijalne troškove, do 30.000 kn godišnje za održavanje 
opreme i do 15.000 kn godišnje za konferencije, seminare i radionice; inicijalne potpore – mogu se 
koristiti samo za materijalne troškove te do 10.000 kn za konferencije, seminara i radionice. 

Ispunjavanje strateških ciljeva ustanove:  

Strategija Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. 

Udio ukupnih sredstava 

Troškovi potpora su u okvirima propisanim natječajem: potpore postojećim istraživanjima - do 80.000 
kn godišnje za materijalne troškove, do 30.000 kn godišnje za održavanje opreme i do 15.000 kn godišnje 
za konferencije, seminare i radionice; inicijalne potpore – mogu se koristiti samo za materijalne troškove 
te do 10.000 kn za konferencije, seminara i radionice. 

Sredstvima potpore za 2016. godinu su financirana ukupno 164 projekta. Od ukupnog broja projekata 
prihvaćenih za financiranje 14 su iz područja humanističkih znanosti, 2 iz umjetničkog područja, 62 iz 

http://www.uniri.hr/files/staticki_dio/strategija/Strategija_UNIRI_2014_2020_HR.pdf


 

područja biomedicinskih i biotehničkih znanosti i interdisciplinarnog područja, 15 iz područja prirodnih 
znanosti, 36 iz područja tehničkih znanosti, te 35 iz područja društvenih znanosti. 

Od ukupnog broja prihvaćenih projekata za financiranje sredstva su sastavnicama Sveučilišta u Rijeci 
raspodijeljena na sljedeći način: Akademiji primijenjenih umjetnosti (APURI) su dodijeljene 2 potpore, 
Ekonomskom fakultetu (EFRI) 9, Filozofskom fakultetu (FFRI) 25, Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu (FMTU) 1, Građevinskom fakultetu (GRADRI) 13, Medicinskom fakultetu (MEDRI) 56, 
Pomorskom fakultetu (POMRI) 4, Pravnom fakultetu (PRAVRI) 3, Tehničkom fakultetu (TEHRI) 19, 
Učiteljskom fakultetu (UFRI) 3, Odjelu za biotehnologiju (OB) 11, Odjelu za fiziku (OF) 8, Odjelu za 
informatiku (OI) 7, te Odjelu za matematiku (OM) 3. 

Doprinos ostvarenju ciljeva i mjera predviđenih strateškim dokumentima 
ustanove 

Prije 2013. godine institucijske strategije i politike, sveučilišne i fakultetske, su u Hrvatskoj imale mali 
utjecaj na konstruiranje financijskih instrumenta. U pravilu, institucije su prilagođavale svoje politike 
postojećim financijskim instrumentima, pa se o strateškom pristupu teško moglo govoriti.  

Sveučilište u Rijeci je do tada provodilo Strategiju 2007-2013, no prostor za ustanovljavanje sveučilišnih 
i fakultetskih politika istraživanja bio je dosta sužen. Ključni nedostatak u provedbi Strategije 2007-
2013 leži u činjenici da ciljevi i zadaci Strategije nisu bili povezani s planiranjem proračunskih stavki. 
Razlog tome, najvećim dijelom, leži u činjenici da je Sveučilište moglo integrirano odlučivati o vrlo 
malom dijelu proračuna. Značajan napredak u mogućnosti provedbe Strategije bilježi se u 2013. godini 
kada je MZOS odlučilo provesti prvu fazu programskih ugovora za subvencioniranje troškova studija i 
znanstvenih istraživanja na Sveučilištu.  

Ugovorom Sveučilišta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o namjenskom višegodišnjem 
institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. (Programski ugovor 
za znanost) Sveučilište u Rijeci je po prvi put dobilo sredstva za oblikovanje institucijskih istraživačkih 
politika. Sredstva za 2013. su koncem srpnja 2013. dostavljena Sveučilištu. No, kako se u tom trenutku 
očekivalo da Strategija Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. bude dovršena koncem 2013., odnosno 
početkom 2014., nije se činilo potrebnim sveučilišne politike istraživanja usklađivati s prethodnom 
strategijom, već je te nove politike istraživanja trebalo oblikovati na temelju strateških ciljeva 
postavljenih u Strategiji Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. Provedba Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-
2020. podrazumijeva i razvijanje financijskih instrumenata, uključujući i instrumente za provedbu 
znanstvenog dijela strategije i znanstvenih politika. Stoga su sredstva Programskog ugovora za znanost 
u funkciji provedbe nove Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. Jasno, ta sredstva nisu dostatna pa 
će biti potrebno uspostaviti dodatne financijske instrumente za provedbu Strategije 2014.-2020., 
uključujući i formiranje Fonda za znanost. Kako se radi o strateškom programu i prilagodbi koja se ne 
može provesti u kratkom vremenu, nužno je bilo osigurati prijelazno razdoblje u kojem bi se održao 
kontinuitet istraživanja na Sveučilištu. Stoga su se sredstva isplaćivana temeljem Programskog ugovora 
u prijelaznom razdoblju koristila za održavanje postojeće razine istraživanja na Sveučilištu te za razvoj 
financijskih instrumenta za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. 

Način provedbe Programskog ugovora za znanost i  raspodjela sredstava Programskog ugovora je u 
funkciji ostvarivanja sljedećih načela kojima će se rukovoditi Sveučilište u Rijeci u razdoblju 2014-2020: 
javnog dobra i odgovornosti, očuvanja akademskog integriteta, sustavnog strateškog upravljanja, 
integriranosti, samoodrživosti, izvrsnosti i međunarodne usporedivosti, te osiguranja kvalitete i 
preuzimanja odgovornosti svakog pojedinca za osobni i institucijski razvoj.  

 Provedbe Programskog ugovora za znanost i raspodjela sredstava Programskog ugovora projektirana 
je na način da doprinese ostvarivanju sljedećih strateških ciljeva (Strategija Sveučilišta u Rijeci 2014-
2020): 



 

1. Sveučilište u Rijeci je istraživačko sveučilište s visokom razinom znanstvene, umjetničke i inovacijske 
aktivnosti.  

2. Sveučilište u Rijeci je integrirano u Europski istraživački prostor.  

3. Sveučilište u Rijeci potiče koncept kruženja istraživača radi povećanja osobnih i institucijskih 
kapaciteta.  

4. Istraživanja na Sveučilištu u Rijeci prepoznaju važnost socijalno održivog regionalnog razvoja. 

5. Sveučilište u Rijeci je pokretač regionalnog gospodarskog razvoja te relevantan gospodarski partner 
i subjekt koji osigurava dvosmjerni transfer tehnologije i ekspertize. 

6. Sveučilište u Rijeci je ključan čimbenik tranzicije regije u društvo znanja.  

7.  Sveučilište u Rijeci učinkovito i transparentno uspostavlja instrumente za razvoj svakog pojedinca i 
institucija. 

8. Sveučilište u Rijeci nastoji imati najvišu razinu kvalitete, organiziranosti i odgovornosti kroz strateško 
upravljanje svim organizacijskim cjelinama. 

MZOS je osiguralo sredstva za postojeće znanstvene projekte do kraja 2013. Stoga su sredstva 
Programskog ugovora za znanost za 2013. (6.226.633,37 Kn), 2014. (6.451.939,90 Kn) i 2015. 
(6.290.687,83 Kn) raspodijeljena temeljem internog natječaja kao potpore postojećim istraživanjima 
(sredstva za 2014. i 2015. su dodijeljena onim postojećim istraživanjima koja su prošla periodičku 
financijsku i znanstvenu evaluaciju). Dodjeljivanje su dvije vrste potpora: (a) potpore za postojeća 
istraživanja istraživačkim timovima i pojedincima, te (b) inicijalne potpore mladim istraživačima u 
statusu docenta ili izvanrednog profesora za razvoj samostalnog pravca istraživanja, ali obavezno 
vezana uz postojeća istraživanja. 

Inicijalne potpore mladim istraživačima valja sagledavati u okviru Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-
2020. i izražene potrebe za formiranjem Fonda za potporu istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci. Stoga 
su Inicijalne potpore osnova za formiranje Fonda. Potrebe su daleko veće, pa uskoro valja očekivati 
povećanje sredstava koja će se izdvajati za tu namjenu. Cilj svakog sveučilišta, pa tako i riječkog, treba 
biti osiguravanje uvjeta i institucijske potpore svim istraživačima, u svim stadijima istraživačke karijere. 
Pritom, institucijski instrumenti i financijske potpore trebaju voditi računa o potrebi okrupnjivanja 
istraživanja i sprječavanje fragmentiranja. 

U načelu, potpore postojećim istraživanjima uglavnom su namijenjene rukovodećim istraživačima čija 
je zadaća okupiti ostale profile istraživača u istraživačke timove. Inicijalne potpore mladim 
istraživačima su namijenjene istraživačima na Sveučilištu koji se do sada, zbog višegodišnjeg zastoja u 
funkcioniranju sustava, nisu imali prilike natjecati na nacionalne fondove. 

Svi korisnici potpore bili su dužni prilikom prijave projekta unijeti podatke u Portfelj zaposlenika 
Sveučilišta u Rijeci i izraditi javni profil u Google Znalcu (Google Scholar). Portfelj zaposlenika Sveučilišta 
u Rijeci je baza kojom se prikazuju ukupna postignuća svih zaposlenika na Sveučilištu (ne samo 
znanstvena) koja je dostupna svim djelatnicima Sveučilišta a postignuća se mogu dijelom prikazati na 
javnim stranicama. Google Scholar je javni servis kojim je moguće prikazati sva postignuća pojedinca 
ili institucije (zavod/odsjek/odjel/fakultet/ sveučilište) i mjeriti vidljivost na Webu. Povećanjem 
vidljivosti pojedinaca putem Google Scholar povećava se ukupna vidljivost Sveučilišta, što je jedan od 
strateških ciljeva Sveučilišta. 

 

 

 



 

Sažeti prikaz svih elemenata sustava za vrednovanje znanstvenog rada na 
Sveučilištu u Rijeci i Sveučilišnih potpora istraživanjima 

Vrste potpora 
1. Potpore za istraživačke timove – financiraju se istraživački timovi koji imaju već uspostavljene 

istraživačke teme i mogu ih dokazati dosadašnjim znanstvenim postignućima (znanstveni 
projekti HRZZ, UKF ili inozemnih financijskih agencija) i znanstvenim publikacijama. 

2. Inicijalne potpore za mlade istraživače – financiraju se mladi istraživači u statusu docenta ili 
izvanrednog profesora koji mogu pokazati spremnost širenja portfelja istraživanja već 
postojećeg istraživačkog tima. 

Alati za provedbu 

1. Osobni portfelj zaposlenika (https://portal.uniri.hr/Uniri_sastavnica) sa svim postignućima koji 
se sinhronizira s Google Scholar i Hrvatskom znanstvenom bibliografijom (https://bib.irb.hr/). 

2. Javni profil svakog zaposlenika koji se generira iz osobnog portfelja, uključujući bibliometrijske 
parametre iz Google Scholar, Web of Science i Scopus. 

3. Osobni javni profil u Google Scholar svakog zaposlenika koji se sinhronizira s osobnom 
portfeljem i prikazuje znanstvena postignuća, uključujući i bibliometrijske parametre koje 
generira Google Scholar. 

4. Sustav za podnošenje zahtijeva on line za financiranje istraživanja na Sveučilištu u Rijeci 
(sveučilišne potpore) te za podnošenje periodičkih i završnih izvješća. 

5. Sustav za on line vrednovanje (evaluaciju) zahtjeva za financiranje te periodičkih i završnih 
izvješća. 

6. Javni profili (standardizirani) svih projekata koji su financirani sredstvima Sveučilišta 
(https://portal.uniri.hr/Projekti) te svih znanstvenih projekata na Sveučilištu. 

7. Share Point stranice za internu komunikaciju, kolaborativni rad i rasprave vezane uz provedbu 
znanstvene strategije. 

8. Javni profili organizacijskih jedinica i sastavnica Sveučilišta s prikazom znanstvenih postignuća 
(u izradi). 
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