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Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Združenimi državami Amerike
v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021

1. Postopek javnega razpisa
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) je na podlagi:


137. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih),



v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno
prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18–ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju:
Zakon),



Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 29/99, MP),



Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, št. 5100-13/2019-1, z dne
22. 5. 2019,



v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise (- uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 63192/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018,
6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018,
6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018,
6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11.
2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 z dne
18. 2. 2019 in 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019; v nadaljevanju: metodologija) in

 Sklepa Znanstvenega sveta agencije (v nadaljevanju: ZSA)
v Uradnem listu RS, št. 47/2019, z dne 26. 7. 2019 in na spletni strani objavila Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od
1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 (v nadaljevanju: javni razpis).
Na javni razpis je prispelo 117 pravočasnih in popolnih prijav, nepravočasnih in nepopolnih prijav ni bilo.
Tabela 1: Število prispelih prijav glede na status
ZS Status
1.
2.

Število

oddano - ni digitalno podpisano
oddano - digitalno podpisano
Skupaj

13
104
117

V nadaljnjo
obravnavo
13
104
117

Vir: Baza podatkov s spletnega portala agencije, interno gradivo
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo
skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v obdobju od 1. 10. 2019 do 30.
9. 2021 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo dve leti. Na podlagi usmeritev Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, je agencija objavila enostranski javni razpis za sofinanciranje obiskov slovenskih
in ameriških raziskovalcev.
Agencija slovenskim raziskovalcem v okviru predmetnega javnega razpisa ob obiskih v Združenih državah
Amerike sofinancira:


stroške namestitve, do največ 100 EUR dnevno za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni,
pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR mesečno,



mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,
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lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije v ZDA (tudi javni prevoz od
letališča do kraja namestitve oziroma raziskovalne organizacije) in



dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v
tujino.

Agencija ameriškim raziskovalnim organizacijam v okviru predmetnega javnega razpisa ob obiskih v Republiki
Sloveniji sofinancira:


stroške namestitve, do največ 100 EUR dnevno za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni,
pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR mesečno in



dnevnice do višine določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Agencija sofinancira dejanske stroške po zaključku obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje stroškov
zdravstvenega zavarovanja svojih raziskovalcev.
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju:
Evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v
nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
3. imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega
raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih
Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki bo zagotavljal osnovni vir financiranja za
realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.

2. Ocenjevanje – Strokovna komisija za ocenjevanje prijav
Direktor agencije je s sklepom, št. 5100-13/2019-10 imenoval strokovno komisijo za ocenjevanje prijav (v
nadaljevanju: strokovna komisija).
Strokovna komisija je pregledala 117 prispelih prijav. Preverila je, ali so vsi prijavitelji vpisani v zbirko podatkov
o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (evidenco RO), ali imajo zagotovljen osnovni vir financiranja
raziskav in ali je vsaj eden od sodelujočih raziskovalcev doktorski študent ali podoktorand. Ugotovila je, da vse
prijave izpolnjujejo navedene pogoje.
Nadalje je bilo ugotovljeno, da vodja prijave pod zaporedno številko ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2019/35,
prijavitelja Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, v bazi SICRIS nima vpisanega čistega citata v desetletnem
obdobju (pogoj CI ≥ 1). Strokovna komisija je zadevo posredovala Komisiji za preverjanje izpolnjevanja pogoja
citiranosti, ki je ugotovila, da vodja prijave izpolnjuje ta pogoj.
Strokovna komisija je bila seznanjena, da je pri sedmih vodjih projektov bilo potrebno za izračun ocene A1 za
preverjanje pogojev za položaj vodje raziskovalne dejavnosti upoštevati ustrezno daljše časovno obdobje, saj so
bili v prijavah navedeni razlogi, ki so opredeljeni v 36. členu Pravilnik o postopkih.
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V nadaljevanju postopka je strokovna komisija ugotovila, da 18 prijav nima prednosti pri izboru, saj ima vodja
projekta pri prijavah iz Slovenije odobren projekt v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike za obdobje
2018-2019 in/ali 2018-2020.
Strokovna komisija je ocenila prijave v skladu s 136. a in 138. členom Pravilnika o postopkih in ob objavi javnega
razpisa veljavno Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise (v nadaljevanju: Metodologija). Ocena posamezne
prijave je kvantitativna ocena za znanstveno uspešnost vodje projekta pri prijavitelju, ki se določi v skladu z 35.
členom Pravilnika o postopkih.
Strokovna komisija je pripravila predlog prednostnega seznama prijav, obravnavanih v ocenjevalnem postopku,
vključno s predlogom višine dodeljenih finančnih sredstev (Priloga 1). Na vrhu prednostnega seznama je
upoštevan delež izbranih bilateralnih projektov (20 %, ki je določen v Metodologiji), in sicer, kjer so nosilci
raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto
zagovora doktorata). Od 117 prijav je 25 (21,37 %) prijav ustrezalo navedeni prednosti. Dve prijavi od skupno 25
prijav (vodja sta imela nižjo kvantitativno oceno A1) sta se uvrstili v nadaljnji postopek, razvrščeni skupaj z vsemi
ostalimi prijavami. Strokovna komisija je zato predlagala, da se na vrh seznama uvrsti 23 prijav, pri katerih so
vodje raziskovalci na začetku kariere.
Med 117 prijavami, ki so bile uvrščene v evalvacijski postopek, je strokovna komisija predlagala, da se odobri
sofinanciranje 99 prijavam, v skupni višini do največ 299.970,00 EUR oziroma 1.515,00 EUR letno za vsak
odobren bilateralni projekt. Bilateralni projekti trajajo dve leti. Za 18 prijav, ki niso imele prednosti pri izboru,
ker ima vodja prijave iz Slovenije že odobren projekt v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike za obdobje
2018-2019 in/ali 2018-2020, strokovna komisija ni predlagala sofinanciranja.
Strokovna komisija je glede na razpoložljiva sredstva javnega razpisa predlagala sofinanciranje 99 prijavo (po
padajočem vrstnem redu glede na oceno A1).
3. Zaključek
ZSA je dne, 30. 9. 2019 obravnaval predlog strokovne komisije in ga v celoti potrdil s sklepom o predlogu izbora
prijav. ZSA je posredoval predlog sklepa o izboru prijav za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 s finančno
ovrednotenim predlogom prednostnega seznama prijav direktorju agencije, ki je sprejel obrazložen sklep o
izboru prijav za sofinanciranje, št. 5100-13/2019-141 z dne 1. 10. 2019.
Na podlagi sklepa ZSA je direktor agencije v skladu s 139. členom Pravilnika o postopkih odločil, da se sofinancira
99 prijav v skupni višini do 299.970,00 EUR.
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4. Statistični podatki
Tabela 2: Podatki o številu odobrenih in zavrnjenih prijav javnega razpisa
Število vseh
prijav

Število
odobrenih prijav

117

99

Število ne
odobrenih/
zavrnjenih prijav
18

Razpisna
sredstva (v EUR)
300.000,00

Znesek
sofinanciranja (v
EUR)
299.970,00

Prof. dr. József Györkös,
v. d. direktorja

Poročilo pripravila:
Fani Rožič Novak
Višja svetovalka področja

Mojca Boc
Vodja Sektorja za raziskovalno infrastrukturo
in mednarodno sodelovanje

Št.: 5100-13/201-___
Datum: 24. 3. 2020
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