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Kako ARRS naslavlja pandemijo COVID-19? 
 

UKREPI NA PODLAGI INTERVENTNE ZAKONODAJE 

Ukrepi na podlagi zakona: ZZUSUDJZ in 
ZZUSUDJZ-A 
Opredelitev rokov za uveljavljanje materialnih 
pravic in za izpolnitev materialnih obveznosti, 
vlaganje vlog in vročanje. 
(podrobnosti)  

Ukrepi na podlagi zakona ZIUZEOP 
Podaljšanje veljavnosti in financiranja za eno 
leto za raziskovalne in infrastrukturne 
programe, ki se jim financiranje izteče ob koncu 
leta 2020, enoletno podaljšanje roka za nakup 
raziskovalne opreme (Paketa 17 in 18), enoletno 
podaljšanje izvajanja bilateralnih projektov z 
ZDA in Rusijo (podrobnosti). 

 

UKREPI AGENCIJE 

U1ARRS: Vprašalnik o raziskovalnih potencialih v času pandemije COVID-19 
Namen: na podlagi zbranih podatkov obvestiti širšo javnost in odločevalce na najvišjih 
ravneh o raziskovalnih potencialih ter omogočiti njihovo povezovanje in grozdenje.  
[Sproženo: 20. 3. 2020, prva objava rezultatov: 26. 3. 2020] 

U2ARRS: Podpora razširitvi in/ali prilagoditvi vsebinskih področij raziskovalnih programov v okviru 
obstoječega obsega raziskovanja 
Namen: možnost vsebinske prilagoditve raziskovalnih usmeritev raziskovalnih programov 
na neposredne ali posredne raziskave v povezavi s pandemijo COVID-19. 
[Obveščanje vodij: 31. 3. 2020] 

U3ARRS: Skupni namenski razpis v okviru Vodilne agencije (FWF) s partnerji  
Namen: namenski projekti raziskovalcev v učinkovitih mednarodnih partnerstvih; partnerji: 
FWF - Avstrija (vloga vodilne agencije), GACR - Češka, FNR - Luksemburg, DFG - Nemčija, 
NCN - Poljska, SNSF - Švica. 
[Objava: 17. 4. 2020, razpis bo stalno odprt, zaključni rok za prijave: 30. 9. 2020] 

U4ARRS: Javni poziv za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s 
pandemijo COVID-19 
Namen: Novi mehanizem za povečanje obsega tistih raziskovalnih programov, ki 
naslavljajo pandemijo COVID-19.  
Novi mehanizem (brez povezave z odzivom ad 1 in ad 2) je objavljen. 
[Objava: 2. 6. 2020, rok za prijave: 16. 6. 2020] 

U5ARRS: Integrativni projekt večjega obsega – predvideno 
Namen: naslavljanje širših vprašanj, ki izhajajo iz pojavov, kot je pandemija COVID-19, v 
obliki medinstitucionalnih integriranih projektnih skupin; podlaga: vsebinske usmeritve 
pristojnega ministrstva. 
[Predvidena objava: v sklopu javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov za 
leto 2021, jeseni 2020] 

U6ARRS: CRP – namenski ciljni raziskovalni program - predvideno 
Namen: izvedba ciljnih raziskovalnih programov za spremljanje pojavov vrste pandemija 
COVID-19; priprava javnega razpisa poteka v sodelovanju z ministrstvom za zdravje in 
ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. 
[Predvidena objava: junij 2020] 

 

Opomba: Izvedba načrtovanih aktivnosti je odvisna od razmer v zvezi s pandemijo, pripravljenosti ustreznih aktov, 

usklajevanjem s pristojnimi organi in od razpoložljivih človeških virov ob izvajanju siceršnjih tekočih dejavnosti agencije. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0681/zakon-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19-zzusudjz
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0899?sop=2020-01-0899
https://www.arrs.si/sl/obvestila/20/vpliv-zacasni-ukrepi-covid-ARRS-1.asp
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020049.pdf
https://www.arrs.si/sl/obvestila/20/rprog-infra-podaljsanje-mar20.asp
http://www.arrs.si/sl/obvestila/20/slovenska-znanost-covid-19-mar20.asp
http://www.arrs.si/sl/progproj/rprog/obvestila/20/raziskave-sars-cov-2-mar20.asp
http://www.arrs.si/sl/progproj/rprog/obvestila/20/raziskave-sars-cov-2-mar20.asp
https://www.arrs.si/sl/obvestila/20/razpis-SARS-COV-19.asp
https://www.fwf.ac.at/en/
https://gacr.cz/en/
https://www.fnr.lu/
https://www.dfg.de/en/index.jsp
http://www.ncn.gov.pl/?language=en
http://www.snf.ch/en/Pages/default.aspx

