Javni pozivi u području znanosti
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Financijska sredstva dodjeljuju se u sljedećim područjima:
 SKUPOVI/ŠKOLE
priprema i održavanje znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola
 UDRUGE
redovna djelatnost znanstvenih i znanstvenostručnih udruga
 POPULARIZACIJA ZNANOSTI
provedba programa popularizacije znanosti
 ČASOPISI
potpora izdavanju znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti
 KNJIGE
potpora izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika
Namijenjeno:
 organizacijama civilnoga društva (udrugama registriranima prema Zakonu o udrugama i
upisanima u Registar udruga Republike Hrvatske)
 znanstveno-istraživačkim ustanovama
 pravnim osobama registriranima za nakladničku/izdavačku djelatnost

Dokumenti:
 Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 Pravila o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama te
znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama
 Pravila o financijskoj potpori programima popularizacije znanosti
 Kriteriji za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju
znanosti
 Kriteriji za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u
tiskanome ili elektroničkome obliku
Prosudba:
Prosudbu obavljaju nezavisna stručna tijela koja imenuje ministar
• Povjerenstvo za znanstvene skupove i znanstvene udruge
• Povjerenstvo za programe popularizacije znanosti
• Povjerenstvo za znanstveno-izdavačku djelatnost

Financiranje:
Sredstva osigurana u
Državnom proračunu:
Znanstveni skupovi i
škole

Znanstvene i
znanstvenostručne
udruge

Popularizacija
znanosti

Okvirni plan za
udruge:

2.200.000,00 kn

1.000.000,00 kn

najveći iznos potpore
50.000,00 kn*

broj ugovora
60

1.000.000,00 kn

1.000.000,00 kn

najveći iznos potpore
25.000,00 kn

broj ugovora
60

900.000,00 kn

400.000,00 kn

najveći iznos potpore
50.000,00 kn

broj ugovora
20

Financiranje:
Sredstva osigurana u
Državnom proračunu:
Znanstveni časopisi

Znanstvene knjige i
visokoškolski
udžbenici

Okvirni plan za
udruge:

13.000.000,00 kn

4.000.000,00 kn

najveći iznos potpore
nije ograničeno

broj ugovora
70

10.893.000,00 kn

1.250.000,00 kn

najveći iznos potpore
nije ograničeno

broj ugovora
60

Trajanje javnog poziva, objava rezultata:
 Znanstveni i znanstvenostručni skupovi i škole
Javni pozivi su raspisani u I. kvartalu 2022. godine/ Objava rezultata: II. kvartal 2022. godine
 Znanstvene i znanstvenostručne udruge
Raspisivanje javnog poziva: II. kvartal 2022. godine/ Objava rezultata: III. kvartal 2022. godine
 Programi popularizacije znanosti
Raspisivanje javnog poziva: II. kvartal 2022. godine/ Objava rezultata: III. kvartal 2022. godine
 Znanstveni časopisi i časopisi za popularizaciju znanosti
Raspisivanje javnog poziva: I. kvartal 2022. godine/ Objava rezultata: II. kvartal 2022. godine
 Znanstvene knjige i visokoškolski udžbenici
Raspisivanje javnog poziva: II. kvartal 2022. godine/ Objava rezultata: III. kvartal 2022. godine

Način prijave:
• elektronička prijava u sustavu na propisanom obrascu: app.mzos.hr/webObrasci
• za skupove, udruge i programe popularizacije znanosti omogućena elektronička prijava u
potpunosti
• planirana je elektronička prijava za knjige od ove godine
• izvornik i obvezujući prilozi u tiskanom obliku za časopise

Način izvještavanja:
• skupovi i programi popularizacije znanosti – u roku od 60 dana nakon završetka skupa/programa
ili nakon dodjele financijskih sredstava
• udruge – do 1. ožujka iduće godine
• časopisi – do 31. ožujka iduće godine
• knjige – u roku od 12 (13) mjeseci od dana dodjele financijskih sredstava
Mjesto prijave, detaljnih obavijesti i pravodobnih informacija:
mzo.gov.hr/istaknute-teme/znanost/znanstvena-infrastruktura/118

Kontakt e-mail adrese za upite:
• np-skupovi@mzo.hr
• np-udruge@mzo.hr
• np-popularizacija@mzo.hr
• np-casopisi@mzo.hr
• np-knjige@mzo.hr

Kontakt e-mail adresa za tehničku podršku:
• app-obrasci@mzo.hr
Ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za provedbu javnih poziva: Uprava za
znanost i tehnologiju/ Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj/ Služba za
upravljanje i unaprjeđenje znanstvenoistraživačke djelatnosti/ Odjel za poslovanje i
popularizaciju znanosti i tehnologije

