Poročilo o izvedbi Javnega poziva za financiranje
raziskovalnih programov javnih raziskovalnih
organizacij – 2019 in Javnega razpisa za financiranje
koncesioniranih raziskovalnih programov – 2019

Datum: 25. 5. 2020
Številka: 6316-1/2019-300

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) je 22. 2. 2019
objavila Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2019, št.
6316-1/2019-6 z dne 19. 2. 2019 (v nadaljevanju: javni poziv). Istega dne je agencija v Uradnem listu
RS, št. 11/19, in na spletni strani objavila Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih
programov – 2019, št. 6316-1/2019-7 z dne 19. 2. 2019 (v nadaljevanju: javni razpis).
Javni
poziv
in
pozivna
dokumentacija
sta
dostopna
http://www.arrs.si/sl/progproj/rprog/razpisi/19/poziv-razisk-programi-19.asp.

na

povezavi

Javni
razpis
in
razpisna
dokumentacija
sta
dostopna
http://www.arrs.si/sl/progproj/rprog/razpisi/19/razpis-koncesija-rp-19.asp.

na

povezavi

1. Pravne podlage za izvedbo javnega poziva in javnega razpisa
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07,
9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: ZRRD);
Pravilnik 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);
Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. št. 48/03, 20/14, 56/16 in 67/17; v nadaljevanju: pravilnik o koncesiji);
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni
list RS, št. 53/16);
Sklep o objavi javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih
organizacij v letu 2019, št. 6316-1/2019-5 z dne 19. 2. 2019;
Sklep o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne
dejavnosti v obliki raziskovalnih programov v letu 2019, št. 0140-61/2018/14 z dne 29. 1. 2019;
Metodologija ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno
prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 63192/2013-41 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, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019 in 63192/2013-52 z dne 18. 2. 2019.

2. Subjekti javnega poziva in javnega razpisa in okvirna višina sredstev
Javni poziv je bil namenjen javnim raziskovalnim organizacijam (javnim raziskovalnim zavodom ter
univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija; v
nadaljevanju: JRO), ki izvajajo raziskovalne programe.
Javni razpis je bil namenjen raziskovalnim organizacijam, ki nimajo statusa JRO (v nadaljevanju: RO s
koncesijo) in izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZRRD, pravilnikom o koncesiji in pravilnikom o
postopkih.
Okvirni letni obseg sredstev za realizacijo javnega poziva je znašal 14.325.000 EUR, okvirni letni obseg
sredstev za realizacijo javnega razpisa je znašal 1.325.000 EUR.
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3. Rokovnik javnega poziva
Objava javnega poziva
Zaključek javnega poziva
Odpiranje prijav
Seja strokovnega telesa
Seja strokovnega telesa
Ocenjevanje prijav
Seja strokovnega telesa
Seja Znanstvenega sveta agencije
Poziv JRO k prerazporeditvi sredstev
Seja Znanstvenega sveta agencije
Obvestilo o izboru prijav (JRO)
Obvestilo o izboru prijav (JRO in KONC) - po izdaji odločb MIZŠ
Objava rezultatov
Rok za vložitev ugovorov
Komisija za ugovore
Seja Upravnega odbora agencije

22. 2. 2019
4. 4. 2019 ob 14.00
8. 4. 2019
12. 4. 2019
31. 5. 2019
27. 9. 2019
3. 10. 2019
14. 10. 2019
16. 10. 2019
18. 11. 2019
22. 11. 2019
23. 12. 2019
30. 12. 2019
15 dni po vročitvi obvestila
17. 2. 2020
26. 2. 2020

4. Rokovnik javnega razpisa
Objava javnega razpisa
Zaključek javnega razpisa
Odpiranje prijav
Seja Strokovnega telesa
Seja Strokovnega telesa
Ocenjevanje prijav
Seja strokovnega telesa
Seja Znanstvenega sveta agencije
Poziv RO s koncesijo k prerazporeditvi sredstev
Seja Znanstvenega sveta agencije
Izdaja odločb MIZŠ
Objava rezultatov razpisa na spletni strani ARRS
Rok za vložitev tožbe na Upravno sodišče RS

22. 2. 2019
4. 4. 2019 ob 14.00
8. 4. 2019
12. 4. 2019
31. 5. 2019
27. 9. 2019
3. 10. 2019
14. 10. 2019
16. 10. 2019
18. 11. 2019
20. 12. 2019
30. 12. 2019
30 dni po vročitvi odločbe MIZŠ

5. Prijave na javni poziv in javni razpis
Prijavitelji so prijave oddali preko spletnega portala eObrazci, ki je bil za oddajo prijav odprt od 22. 2.
2019 do 4. 4. 2019 do 14:00.
Prijavitelj je lahko oddal prijavo za nadaljevanje financiranja obstoječega raziskovalnega programa (tip
prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), prijavo za preoblikovanje obstoječih raziskovalnih
programov, tj. združitev ali razdružitev raziskovalnih programov (tip prijave »Nova prijava –
preoblikovanje«) oziroma novo prijavo (tip prijave »Nova prijava«). Ker v letu 2019 ni bilo
razpoložljivih dodatnih sredstev javnega poziva prijava novega raziskovalnega programa JRO ni bila
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možna, RO s koncesijo pa je lahko na javni razpis oddala prijavo za nov raziskovalnih program le v
okviru sproščenih sredstev.
Na javni poziv in javni razpis je pravočasno prispelo 74 prijav, od tega 69 prijav za nadaljevanje
financiranja raziskovalnega programa (tip prijave "Nadaljevanje obstoječega programa") in 5 prijav
novih raziskovalnih programov (tip prijave »Nova prijava«).
Na javni poziv in javni razpis ni bila oddana nobena prijava za preoblikovanje raziskovalnega programa
oziroma programov (tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«).
Pri administrativnem preverjanju pozivnih in razpisnih pogojev za izbor prijav raziskovalnih programov
v financiranje je agencija ugotovila, da ena prijava (tip prijave «Nova prijava») ne izpolnjuje razpisnih
pogojev, zato je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: ZSA)
predlagal zavrnitev. Predlog je agencija poslala ministru, pristojnemu za znanost, zato prijava ni bila
uvrščena v ocenjevalni postopek in je bila zavržena z odločbo resornega ministrstva.
Agencija je v ocenjevalni postopek uvrstila 73 prijav raziskovalnih programov, kot sledi po znanstvenih
vedah: naravoslovje 15 prijav, tehnika 26 prijav, medicina 10 prijav, biotehnika 7 prijav, družboslovje
9 prijav in humanistika 6 prijav.
Število prijav, prispelih na javni poziv in javni razpis, po vedah in tipu prijave je razvidno iz Tabele A.
Tabela A: Število prijav na javni poziv in javni razpis po vedah in tipu prijave

Znanstvena veda
Naravoslovno-matematične vede
Tehniške vede
Medicinske vede
Biotehniške vede
Družboslovne vede
Humanistične vede
Skupaj

6.

Tip prijave - število
»Nadaljevanje »Nova
Število prijav - obstoječega prijava«
skupaj
programa«
15
14
1
26
25
1
11
9
2
7
6
1
9
9
0
6
6
0
74
69
5

Število prijav v
ocenjevanju
15
26
10
7
9
6
73

Izbor prijav

6.1. Ocenjevanje prijav in vrednotenje programskih skupin
ZSA je s sklepom, št. 013-5/2019-1 z dne 18. 3. 2019, imenoval Občasno strokovno telo za ocenjevanje
raziskovalnih programov v letu 2019 (v nadaljevanju: OST). Poglavitne naloge OST so bile: izbira tujih
recenzentov za vsako področje predlaganih raziskovalnih programov, pregled in obravnava gradiva iz
ocenjevalnega postopka ter oblikovanje in sprejem predloga prednostnega seznama prijav za ZSA na
podlagi prejetih ocen recenzentov.
Ocenjevanje prijav se je izvedlo skladno s pravilnikom o postopkih in metodologijo. Ocenjevanje prijav
je potekalo preko portala eObrazci. Vsako prijavo sta ocenila dva tuja recenzenta. Recenzenti so prijavo
ocenili po petih kriterijih ocenjevanja, in sicer: Znanstvena odličnost raziskovalcev; Relevantnost
dosežkov raziskovalcev; Sposobnost delovanja in vitalnosti skupine raziskovalcev; Znanstvena,
tehnološka oziroma inovacijska odličnost; Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe
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pričakovanih rezultatov raziskav. Posamezni kriterij je bil ovrednoten s točkami od 0 do 5. Maksimalno
število točk za posamezno prijavo je znašalo 25 točk. Recenzent je k številčni oceni (pri posameznem
kriteriju ocenjevanja prijav dodeli oceno na polovico točke natančno) za vsak posamezen kriterij podal
tudi opisno oceno. Recenzenta sta uskladila svoji mnenji glede ocene posamezne prijave
raziskovalnega programa. Oceno prijave sta recenzenta uskladila tako, da sta za vsak posamezen kriterij
podala usklajene ocene. Seštevek teh ocen predstavlja skupno oceno prijave.
OST je na 2. redni seji, 3. 10. 2019, v skladu s petim odstavkom 69. člena pravilnika o postopkih,
oblikoval in sprejel Predlog prednostnega seznama prijav raziskovalnih programov, št. 6316-1/2019146 (v nadaljevanju: Predlog OST). OST je ugotovil, da štiri prijave raziskovalnega programa za
nadaljevanje financiranja niso dosegle skupne ocene, višje od 14,0 točk, vse ostale ocenjene prijave pa
so izpolnile pogoj minimalnega števila točk skupne ocene prijave, tj. več kot 14,0 točk.
ZSA je na 13. redni seji dne 14. 10. 2019 obravnaval Predlog OST in ga potrdil. Na isti seji se je ZSA
seznanil z rezultati Vrednotenja programskih skupin za določitev letnega obsega financiranja
raziskovalnih programov v ocenjevalnem postopku prijav na javni poziv in javni razpis v letu 2019, št.
6316-1/2019-147 z dne 10. 10. 2019 (v nadaljevanju: vrednotenje programskih skupin), ki so bili
podlaga za določitev obsega financiranja raziskovalnih programov za tip prijave »Nadaljevanje
obstoječega programa« in so vplivali na razdelitev raziskovalnih programov, ki jim je obseg financiranja
možno povečati, ga ohraniti ali zmanjšati. Vrednotenje programskih skupin je agencija izvedla v skladu
s 67. in 71. členom pravilnika o postopkih, 22.a členom pravilnika o koncesiji, metodologijo ter 6.2.
točko poziva in 6.2. točko razpisa za 295 raziskovalnih programov, ki so se izvajali v letu 2019 (10
raziskovalnih programov ni bilo v vrednotenju, ker so bili v prvem letu financiranja).
Pri vrednotenju programskih skupin je bilo za prijave na javni poziv in javni razpis upoštevano primarno
raziskovalno področje posamezne programske skupine po šifrantu agencije, navedeno v prijavi. Za vse
ostale raziskovalne programe, ki niso bile v postopku ocenjevanja prijav, je bilo upoštevano primarno
raziskovalno področje iz zadnje prijave na javni poziv oziroma javni razpis za financiranje raziskovalnih
programov.
Vrednotenje programskih skupin je temeljilo na dveh kriterijih: na kriteriju Znanstvena odličnost
raziskovalcev (v nadaljevanju: znanstveni kriterij) in kriteriju Relevantnost dosežkov raziskovalcev (v
nadaljevanju: relevančni kriterij).
Za ocenjevanje po znanstvenem kriteriju je agencija upoštevala kazalnika 1.9. Skupna ocena
raziskovalnega programa in 1.10. Sredstva, pridobljena od agencije za izvajanje raziskovalnih
projektov. Za ocenjevanje po relevančnem kriteriju je agencija upoštevala kazalnik 2.1. Sredstva iz
drugih virov, pri čemer so bila sredstva za kazalnika 1.10. in 2.1. vrednotena relativno glede na sredstva
za financiranje posamezne programske skupine. Sredstva iz drugih virov (A3) so bila upoštevana
nominalno in vrednotena s tremi merili, ločeno glede na vir (sredstva iz projektov za gospodarstvo;
sredstva iz projektov EU in drugih mednarodnih projektov; sredstva, pridobljena iz državnega oziroma
občinskih proračunov in drugih javnih virov). Sredstva iz drugih virov so bila upoštevana za obdobje
zadnjih petih let (2014–2018), vključno s podatki, pridobljenimi od raziskovalnih organizacij na podlagi
poziva v letu 2019 za posredovanje podatkov o vpetosti članov programskih skupin.
Pri vrednotenju programskih skupin na podlagi 67. člena pravilnika o postopkih in metodologije so bila
pri določitvi ocene A, B ali C raziskovalnim programom uporabljena naslednja merila:
• za kazalnik 1.9. Skupna ocena raziskovalnega programa (v nadaljevanju: kazalnik 1.9.) je kot merilo
upoštevana skupna ocena raziskovalnega programa ob zadnjem ocenjevanju prijave
raziskovalnega programa,
• za kazalnik 1.10. Sredstva, pridobljena od agencije za izvajanje raziskovalnih projektov (v
nadaljevanju: kazalnik 1.10.) je kot merilo upoštevan količnik med sredstvi agencije za izvajanje
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•

raziskovalnih projektov in raziskovalnih programov, glede na vedo raziskovalnega programa,
za kazalnik 2.1. Sredstva iz drugih virov (ocena A3) (v nadaljevanju: kazalnik 2.1.) so kot merila
upoštevani trije količniki, glede na vedo raziskovalnega programa, in sicer:
- količnik med sredstvi iz projektov za gospodarstvo (GOSP) ter sredstvi agencije za raziskovalne
programe,
- količnik med sredstvi iz projektov EU in drugih mednarodnih projektov (MED) ter sredstvi
agencije za raziskovalne programe,
- količnik med sredstvi, pridobljenimi iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih
javnih virov (MIN) ter sredstvi agencije za raziskovalne programe.

V primeru univerz, ki so hkrati tudi JRO, so se podatki pri kazalniku 1.10 in pri kazalniku 2.1. upoštevali
v okviru članice univerze, ki izvaja raziskovalni program.
Za razdelitev raziskovalnih programov po ocenah A, B ali C je agencija v skladu s pravilnikom o
postopkih in metodologijo uporabila količnik posamezne vede, pri čemer so za vsa merila ocene
pomenile sledeče:
• Ocena A: vrednost merila je nad povprečjem na vedi,
• Ocena B: vrednost merila je enaka ali večja kot ½ povprečja na vedi in enaka ali manjša kot
povprečje na vedi,
• Ocena C: vrednost merila je manjša kot ½ povprečja na vedi.
Agencija je izračunala povprečne vrednosti meril (v nadaljevanju: količnik vede) za vsako vedo v
Republiki Sloveniji. Količnik vede za posamezno merilo je agencija izračunala tako, da je sredstva članov
programskih skupin iz obravnavanega vira na vedi delila s sredstvi za raziskovalne programe na vedi.
Količnik posamezne programske skupine za posamezno merilo je agencija izračunala tako, da je
sredstva članov posamezne programske skupine iz obravnavanega vira na vedi delila s sredstvi za
raziskovalne programe za posamezni raziskovalni program.
Agencija je za vsako merilo, določeno z metodologijo, za posamezni raziskovalni program izračunala
količnik programske skupine in določila ocene A, B ali C.
6.2. Določitev obsega financiranja – prvi in drugi korak
ZSA je potrdil vrednotenje programskih skupin in v nadaljevanju 13. redne seje razpravljal o določitvi
letnega obsega financiranja raziskovalnih programov, ki so v postopku ocenjevanja dosegli skupno
oceno, višjo od 14,0 točk, pri čemer je upošteval, da rezultati vrednotenja programskih skupin v letu
2019 predstavljajo podlago za določitev obsega financiranja raziskovalnih programov pri tipu prijave
»Nadaljevanje obstoječega programa«. Pri določitvi obsega financiranja raziskovalnih programov, ki so
predmet ocenjevanja, je ZSA upošteval določila 66. in 73. člena pravilnika o postopkih, 22.a člena
pravilnika o koncesiji, metodologijo (poglavje H. Raziskovalni programi), 6.2. točko poziva in 6.2. točko
razpisa.
ZSA je na podlagi Predloga OST in rezultatov vrednotenja raziskovalnih programov za vsako JRO
oziroma RO s koncesijo, ki je imela več kot en raziskovalni program, oblikoval skupno lestvico prijav
raziskovalnih programov, v okviru katere je prijave raziskovalnih programov razvrstil v največ štiri
skupine, in sicer:
• v prvi skupini so bili raziskovalni programi, ki so imeli najmanj eno oceno A pri znanstvenem in
najmanj eno oceno A pri relevančnem kriteriju ter jim je bilo mogoče povečati obseg financiranja
v drugi fazi postopka iz 74. člena pravilnika o postopkih;
• v drugi skupini so bili raziskovalni programi, ki so imeli najmanj eno oceno A pri znanstvenem ali
najmanj eno oceno A pri relevančnem kriteriju ter so ohranili nespremenjen obseg financiranja;
• v tretji skupini so bili raziskovalni programi, ki niso imeli nobene ocene A pri znanstvenem in
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relevančnem kriteriju in se jim je obseg financiranja zmanjšal;
•

v četrti skupini so bili novi raziskovalni programi.

Raziskovalne programe tistih RO s koncesijo, ki so imele po eno prijavo raziskovalnega programa, je
ZSA obravnaval po vedah in ugotovil število točk skupne ocene prijave.
Nadalje je ZSA ugotovil letni obseg sproščenih sredstev v letu 2019 (tj. sproščen obseg sredstev
raziskovalnih programov, ki so bili v postopku ocenjevanja), ki je znaša 16.230.375,32 EUR, od teh na
JRO 14.933.295,87 EUR in na RO s koncesijo 1.297.079,45 EUR. V primerih, da je raziskovalni program
izvajalo več RO, je bilo upoštevano razmerje med izvajalci iz prijave. Nato je ZSA ugotovil obseg
sproščenih sredstev raziskovalnih programov v letu 2019 za posamezno RO.
V skladu s tretjim odstavkom 73. člena pravilnika o postopkih in metodologijo je ZSA sprejel sklep, da
se obseg financiranja vseh tistih raziskovalnih programov, ki so bili predmet ocenjevalnega postopka in
niso imeli nobene ocene A pri znanstvenem in relevančnem kriteriju, zmanjša za 10 %. Pri tem je
upošteval, da se v primeru, če je razlika do povprečne vrednosti merila pri kazalniku 1.10. iz tretjega
odstavka 67. člena pravilnika o postopkih manjša, obseg raziskovalnega programa zmanjša za
ugotovljeno razliko.
ZSA je hkrati upošteval minimalni letni obseg financiranja raziskovalnih programov, določen v drugem
odstavku 66. člena pravilnika o postopkih (tj. 2,5 FTE kategorije cene efektivnih ur raziskovalnega dela
A za javne raziskovalne zavode ter 1 FTE kategorije cene efektivnih ur raziskovalnega dela A za druge
JRO in RO s koncesijo) in minimalni letni obseg posameznega izvajalca raziskovalnega programa,
določen v četrtem odstavku 66. člena pravilnika o postopkih (tj. 170 efektivnih ur raziskovalnega dela
letno).
ZSA je v skladu z metodologijo sproščena sredstva na posamezni JRO oziroma RO s koncesijo, ki je imela
več kot en raziskovalni program v letu 2019, razdelil znotraj RO po sledečem vrstnem redu:
• najprej je sredstva dodelil raziskovalnim programom iz prve skupine skupne lestvice, in sicer v
obsegu sproščenih sredstev v letu 2019,
• nato je sredstva dodelil raziskovalnim programom iz druge skupine skupne lestvice, in sicer v
obsegu sproščenih sredstev v letu 2019,
• nato je sredstva dodelil raziskovalnim programom iz tretje skupine skupne lestvice, upoštevajoč
izvedeno 10 % zmanjšanje obsega sredstev,
• ostanek nerazporejenih sredstev, če bi zadoščala, bi dodelil novim raziskovalnim programom po
vrstnem redu doseženega števila točk in v obsegu, ki je bil naveden v prijavi.
ZSA je ugotovil, da na nobeni JRO oziroma RO s koncesijo v četrti skupini skupne lestvice ni dovolj
sredstev, da bi lahko financirali katerega od novih raziskovalnih programov.
ZSA je za naslednje obdobje šestletnega financiranja raziskovalnih programov s Sklepom o predlogu
izbora prijav raziskovalnih programov, št. 6316-1/2019-148 z dne 14. 10. 2019 (v nadaljevanju: sklep
ZSA po prvem koraku) v izbor predlagal 65 prijav raziskovalnih programov, za katere so na proračunski
postavki zagotovljena finančna sredstva. ZSA je hkrati predlagal, da se osmih prijav raziskovalnega
programa ne uvrsti v financiranje ter se jih zavrne. Štiri prijave tipa »Nadaljevanje obstoječega
programa« se zavrne, ker niso dosegle skupne ocene, višje od 14,0 točk, in štiri prijave tipa »Nova
prijava« se zavrne zaradi nezadostnega obsega razpoložljivih sredstev.
Agencija je v skladu s 74. členom pravilnika o postopkih in sklepom ZSA po prvem koraku v sredini
oktobra 2019 k prerazporeditvi sredstev na druge raziskovalne programe iste RO, pozvala tiste RO, ki
so jim po zaključenem postopku iz 73. člena pravilnika o postopkih ostala nerazporejena sredstva.
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Pravočasne predloge o prerazporeditvi sredstev je ZSA obravnaval na 15. redni seji, dne 18. 11. 2019,
in sprejel Sklep o predlogu prerazporeditve sredstev raziskovalnim programom, št. 6316-1/2019-168
(v nadaljevanju: sklep ZSA po drugem koraku).
V. d. direktorja agencije je na podlagi sklepa ZSA po prvem koraku in sklepa ZSA po drugem koraku
sprejel Sklep o izboru prijav in prerazporeditvi sredstev raziskovalnih programov javnih raziskovalnih
organizacij, št. 6316-1/2019-170 z dne 20. 11. 2019 (v nadaljevanju: sklep direktorja).
Prijaviteljem, ki imajo status JRO, so bila dne 22. 11. 2019 poslana individualna obvestila o izboru prijav.
Prijaviteljem, ki nimajo statusa JRO (RO s koncesijo), je na podlagi sklepa ZSA po prvem koraku in sklepa
ZSA po drugem koraku minister, pristojen za znanost, z odločbami podelil koncesijo za izvajanje
raziskovalnega programa oziroma izdal odločbo o zavrnitvi prijave. Odločbe so bile prijaviteljem RO s
koncesijo poslane 20. 12. 2019. Prijaviteljem, ki imajo status JRO, raziskovalni program pa izvaja tudi
RO s koncesijo, je agencija poslala individualna obvestila o sklepu v. d. direktorja dne 23. 12. 2019.
7. Financiranje izbranih prijav raziskovalnih programov
Agencija bo 65 izbranih raziskovalnih programov financirala za obdobje šestih let, tj. od 1. 1. 2020 do
31. 12. 2025, kot je po vedah in letnem obsegu raziskovalnih ur razvidno iz Tabele B. Višina sproščenih
sredstev v letu 2019 in dodeljenih sredstev za izbrane prijave je razvidna iz Tabele C.
Tabela B:

Izbor prijav (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«) po vedah in obsegu
raziskovalnih ur
Oznaka Znanstvena veda
vede
1
2
3
4
5
6

Število
raziskovalnih
programov
14
23
8
6
9
5
65

Naravoslovje
Tehnika
Medicina
Biotehnika
Družboslovje
Humanistika
Skupaj

letni obseg
financiranja (v
raziskovalnih urah)
115679
128748
31204
40743
46060
24002
386436

Tabela C: Višina sproščenih sredstev v letu 2019 in dodeljenih sredstev za izbrane prijave
Sredstva

Znesek (v EUR)
JRO

RO s koncesijo

Skupaj
JRO in RO s koncesijo

Sproščena sredstva
Ukinitev programov
Zmanjšanje programov
Novi programi
Povečanje programov oz.
skupaj prerazporejeno

14.933.295,87
393.193,82
146.675,62
0,00
539.768,43

1.297.079,45
76.162,68
28.581,50
0,00
20.895,89

16.230.375,32
469.356,50
175.257,12
0,00
560.664,32

Dodeljena sredstva
Nerazporejeno

14.393.426,43
101,05

1.192.335,27
76.158,42

15.585.761,70
76.259,47
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8.

Objava rezultatov javnega poziva

Delni rezultati javnega poziva (samo za JRO) so bili dne 3. 12. 2019 objavljeni na spletni strani agencije
(na povezavi http://www.arrs.si/sl/progproj/rprog/rezultati/19/rezult-poziv-razpis-programi-19.asp).
Rezultati javnega poziva in javnega razpisa (za JRO in RO s koncesijo) so bili objavljeni dne 30. 12. 2019
(na povezavi http://www.arrs.si/sl/progproj/rprog/rezultati/19/rezult-poziv-razpis-programi-191.asp). Neizbrane prijave so v skladu s 27. členom pravilnika o postopkih navedene le z zaporedno
številko prijave.

9.

Analiza izbirnega postopka

V nadaljevanju so navedeni podatki o prijavah po vedah, spolu vodje raziskovalnega programa in
sektorju dejavnosti prijavitelja/matične RO (Tabela D) ter podatki o izbranih prijavah po vedah, spolu
vodje raziskovalnega programa in sektorju dejavnosti prijavitelja/matične RO (Tabela E), v obeh
prikazih po šifrantu agencije in šifrantu FORD.

Tabela D: Prijave na javni poziv in javni razpis po vedah, spolu vodje raziskovalnega programa in
sektorju dejavnosti prijavitelja/matične RO – 74 prijav
Šifrant agencije

Veda / spol vodje programa
Naravoslovno-mat. vede
Tehniške vede
Medicinske vede
Biotehniške vede
Družboslovne vede
Humanistične vede
Skupaj

Šifrant FORD

Veda / spol vodje programa
Naravoslovne vede
Tehniške in tehnološke vede
Medicinske vede
Kmetijske vede in veterina
Družboslovne vede
Humanistične vede
Skupaj

Državni
sektor
M
4
8
7
0
2
3
24

Ž
6
1
2
1
1
1
12

Državni
sektor
M
5
7
7
0
2
3
24

Ž
6
1
2
1
1
1
12

Visokošolski
sektor
M
4
15
1
5
3
1
29

Ž
0
2
1
0
3
1
7

Visokošolski
sektor
M
7
13
1
4
3
1
29

Ž
0
2
1
0
3
1
7
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Poslovni
sektor
M
0
0
0
0
0
0
0

Ž
1
0
0
0
0
0
1

Poslovni
sektor
M
0
0
0
0
0
0
0

Ž
1
0
0
0
0
0
1

Zasebni
neprofitni
sektor
M
0
0
0
0
0
0
0

Ž
0
0
0
1
0
0
1

Zasebni
neprofitni
sektor
M
0
0
0
0
0
0
0

Ž
0
1
0
0
0
0
1

Delež
Skupaj programov
M in Ž po vedah
(v %)
15
26
11
7
9
6
74

20,3
35,1
14,9
9,4
12,2
8,1
100

Delež
Skupaj programov
M in Ž po vedah
(v %)
19
24
11
5
9
6
74

25,7
32,4
14,9
6,7
12,2
8,1
100

Tabela E: Izbrane prijave po vedah, spolu vodje raziskovalnega programa in sektorju dejavnosti
prijavitelja/matične RO – 65 izbranih prijav
Šifrant agencije
Veda / spol vodje programa
Naravoslovno-mat. vede
Tehniške vede
Medicinske vede
Biotehniške vede
Družboslovne vede
Humanistične vede
Skupaj
Šifrant FORD
Veda / spol vodje programa
Naravoslovne vede
Tehniške in tehnološke vede
Medicinske vede
Kmetijske vede in veterina
Družboslovne vede
Humanistične vede
Skupaj

Delež
Visokošolski sektor Skupaj
programov po
M in Ž
vedah (v %)
M
Ž
4
0
14
21,5
13
2
23
35,4
1
1
8
12,3
5
0
6
9,2
3
3
9
13,9
1
1
5
7,7
27
7
65
100

Državni sektor
M
4
8
4
0
2
2
20

Ž
6
0
2
1
1
1
11

Državni sektor
M
5
7
4
0
2
2
20

Ž
6
0
2
1
1
1
11

Visokošolski sektor
M
7
11
1
4
3
1
27

Ž
0
2
1
0
3
1
7

Delež
Skupaj
programov po
M in Ž
vedah (v %)
18
20
8
5
9
5
65

27,7
30,8
12,3
7,7
13,8
7,7
100

10. Ugovorni postopek
Zoper obvestila o sklepu v. d. direktorja so bili vloženi trije ugovori. Na predlog Komisije za ugovore je
Upravni odbor agencije na seji dne 26. 2. 2020 en ugovor zavrgel kot prepozen, dva ugovora pa zavrnil
kot neutemeljena.
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