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Predmet:  Poziv na svečano obilježavanje 15. obljetnice osnutka i rada Hrvatske 

zaklade za znanost 
 

Hrvatska zaklada za znanost poziva Vas na svečano obilježavanje 15. godišnjice 
svoga osnutka u srijedu, 23. studenog 2016. godine, u 11 sati u Preporodnoj dvorani 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Opatička ulica 18. 

Hrvatsku zakladu za znanost osnovao je Hrvatski sabor posebnim zakonom u 
prosincu 2001. godine sa svrhom promocije znanosti, visokog školstva i tehnologijskog 
razvoja u Republici Hrvatskoj i temeljnim ciljem osiguravanja gospodarskog razvoja i 
poticanja zapošljavanja. Zaklada je osnovana pod nazivom Nacionalna zaklada za znanost, 
visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, a njen je naziv 2010. godine 
promijenjen u Hrvatska zaklada za znanost. 

O doprinosu Zaklade sustavu znanosti i visokog obrazovanja u posljednjih 15 godina 
najbolje govori podatak o više od 900 financiranih projekata u vrijednosti od oko 320 
milijuna kuna. Važno je pritom naglasiti da se sredstva Zaklade dodjeljuju temeljem 
javnih natječaja, prema kriterijima izvrsnosti predloženog istraživanja i voditelja projektnog 
prijedloga, a nakon stručne međunarodne recenzije.  

Kako bi se osigurao probir i financiranje najboljih projekata, Zaklada je razvila postupak 
kompetitivnog vrednovanja projektnih prijedloga. Postupak vrednovanja temelji se na 
međunarodnoj praksi istorazinskog vrednovanja u kojem sudjeluju međunarodni stručnjaci i 
na praksi panel vrednovanja u koja su uključeni hrvatski stručnjaci. U vrednovanju 
projektnih prijedloga Zaklade od prvih je programa sudjelovalo nekoliko tisuća hrvatskih 
i stranih znanstvenika koji su svojom stručnošću i predanošću značajno doprinijeli 
napretku znanosti u Hrvatskoj.  

Na svečanom obilježavanju 15. obljetnice osnutka Zaklade prisutnima će se obratiti 
Hrvoje Šlezak, zamjenik ministar znanosti, obrazovanja i sporta, akademik Zvonko 
Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te akademik Dario 
Vretenar, predsjednik Upravnog odbora Zaklade. Znanstvene prezentacije održat će 
akademik Mirko Orlić (Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu), prof. dr. 
sc. Tihana Lenac Roviš (Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci), prof. dr. sc. Bojan Jerbić 
(Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu) i prof. dr. sc. Mario Šlaus 
(Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti). 

Molimo Vas da medijski popratite ovaj događaj i o obljetnici osnutka Zaklade 
obavijestite širu javnost.  
 
Za dodatne informacije obratite se na: ured@hrzz.hr. 
 
S poštovanjem, 

 
dr. sc. Hrvoje Mataković 
izvršni direktor 


