Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2020

1. Postopek javnega razpisa
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je skladno s smernicami »Fellowship to
visit ERC Grantee« – ERC Guidelines, European Research Council, z dne 19. 1. 2016, na podlagi obvestila
za javnost, z dne 1. 9. 2016, v katerem je Evropski raziskovalni svet objavil, da Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) pristopa k iniciativi Evropskega
raziskovalnega sveta za spodbujanje prijav na razpise ERC, ter na podlagi 2. člena Pravilnika o postopkih
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (UL RS, št. 52/16,
79/17, 65/19 in 78/20; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in ob upoštevanju Metodologije
ocenjevanja prijav za razpise, dne 6. 9. 2019 v Uradnem listu RS in na spletnih straneh agencije objavila
Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2020 (v nadaljevanju: javni
razpis).

Na javni razpis so se lahko prijavile:
Na javni razpis so se lahko prijavile raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani
v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje
predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.

Predmet in cilj javnega razpisa je (so)financiranje gostovanj pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC
projektov zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno izvajajo znanstvenoraziskovalne
projekte ERC (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na področju katerekoli znanstvene
vede. Cilj javnega razpisa je sodelovanje z nekdanjim ali sedanjim vodjo ERC projekta in s tem razvijanje
usposobljenosti za pripravo lastnega projekta. Iz tega izhaja zaključni cilj javnega razpisa, t.j. prijava
znanstvenoraziskovalnega projekta na razpis ERC, vendar znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih
razpisov ERC po zaključku gostovanja (pri čemer se kot zadnji rok za oddajo prijave na razpis ERC
upošteva drugi možni datum prijave na istovrstni razpis ERC, za katerega gostujoči raziskovalec
izpolnjuje pogoje ob prijavi).

Na javni razpis so prispele 3 prijave. Komisija za odpiranje prijav je potrdila pravočasnost in formalno
popolnost vseh 3 prijav. V postopku administrativnega preverjanja je bilo nadalje ugotovljeno, da vse
prijave izpolnjujejo razpisne pogoje, ter da se prispele prijave po klasifikaciji ARRS uvrščajo na področje
treh znanstvenih ved, in sicer 1 prijava na področje Tehnike, 1 prijava na področje Biotehnike ter 1
prijava na področje Humanistike.

2. Ocenjevanje prijav
Za izvedbo ocenjevalnega postopka je ZSA na seji dne 11. 11. 2019 imenoval Občasno strokovno telo
(v nadaljevanju: OST), ki je sestavljeno iz članov Znanstvenoraziskovalnih svetov ved (en član za vsako
znanstveno vedo, iz katere prihaja predmet ocenjevanja) ter določil njihove naloge in trajanje
mandata. OST je na svoji 1. dopisni seji, ki je potekala od 26. 2. do 28. 2. 2020, imenoval tuje recenzente
za ocenjevanje prijav, in sicer dva recenzenta za vsako prispelo prijavo na javni razpis, pri čemer je eden
izmed obeh recenzentov recenzent-poročevalec.

Vsako prijavo sta najprej neodvisno ocenila dva recenzenta, ki sta za ta namen izpolnila ocenjevalni
obrazec (individualno poročilo s številčno in opisno oceno), nato je recenzent-poročevalec v
sodelovanju z drugim recenzentom slogovno in vsebinsko uredil združeno delovno poročilo z usklajeno
oceno za vsak kriterij, ki sta ga podpisala oba recenzenta posamezne prijave. V skladu z 8. točko javnega
razpisa so se pri ocenjevanju prijav uporabljali naslednji kriteriji: kakovost osnutka dispozicije
raziskovalnega projekta, znanstvena odličnost raziskovalca in kakovost partnerstva med gostujočim
raziskovalcem in vodjo ERC projekta. Vsak kriterij je bil ovrednoten z oceno na lestvici od 0 do 5. Za
uvrstitev v izbor za sofinanciranje je morala posamezna prijava doseči mejni prag 3 točk za posamezen
kriterij ter skupni mejni prag 10 točk, sicer se jo zavrne.

3. Postopek izbora prijav
OST je na 3. dopisni seji, ki je potekala od 11. 8. 2020 od 10:00 do 12. 8. 2020 do 22:00, pregledal
usklajena poročila recenzentov ter ugotovil, da so vsi recenzenti oddali podpisana usklajena poročila
do dogovorjenega roka 10. 8. 2020, pri čemer vse tri prijave dosegajo oziroma presegajo mejni prag za
uvrstitev v izbor za (so)financiranje. OST je na 3. dopisni seji posledično potrdil predlog finančno
ovrednotenega prednostnega seznama prijav in ga posredoval ZSA v obravnavo.

ZSA je na seji 21. 8. 2020 obravnaval predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav,
kjer je pri izračunu (so)financiranja upoštevan čas trajanja gostovanja v skladu s predlogi prijaviteljev
(trajanje gostovanja najmanj tri mesece in največ šest mesecev, kot to določa javni razpis) ter
korekcijski faktor življenjskih stroškov (MSCA) za državo gostovanja: skupni znesek (so)financiranja
gostovanj znaša 25.590,40 EUR.

Prijavitelji so imeli pravico v 15-ih dneh od prejema obvestil vložiti ugovore. Vložen ni bil noben ugovor.

4. Statistični podatki
Tabela 1: Število odobrenih gostovanj

Prijavne vloge

Število odobrenih
prijav

Prispele vloge:
- v pisni obliki
- v elektronski obliki
Formalno popolne prijave po
odpiranju prijav
Odobrene prijave
Zavrnjene prijave

3
0
3
3
3
0

Tabela 2: Odobrene prijave glede na trajanje gostovanja
Trajanje gostovanja (v mesecih)

Število
gostujočih
raziskovalcev

6
4

Odobren znesek sofinanciranja
(v EUR)
1
2
3

10.243,20 €
15.347,20 €
25.590,40 €

Tabela 3: Odobrene prijave glede na državo gostovanja
Država gostovanja

Število gostujočih
raziskovalcev

Avstrija
Belgija
Velika Britanija

1
1
1

Tabela 4: Število odobrenih in zavrnjenih prijav po spolu
Število prijav po
spolu
Odobrene prijave
Zavrnjene prijave
Skupaj

M
3
0
3

Ž
0
0
0

Skupaj
3
0
3
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