Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom
priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za
obdobje od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020)

1. Postopek javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je bil enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov
raziskovalnim organizacijam (v nadaljevanju: RO), ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za
raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (Horizon 2020 oziroma H2020). Upoštevali so se razpisi
Obzorja 2020, ki jih je Evropska komisija objavila na svojih spletnih straneh.

Na javni razpis so se lahko prijavile RO, ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisane v zbirko
podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje,
predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.

Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa je znašal okvirno 500.000 EUR.

Agencija je v okviru javnega razpisa za stroške priprave in prijave projekta izplačala enkratni finančni
prispevek v znesku:
•2.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, ki ga je prijavitelj prijavil kot koordinator v mednarodnem
konzorciju (vsaj tri različne RO iz vsaj treh različnih držav EU oziroma pridruženih držav OP)ali kot
koordinator v nacionalnem konzorciju, kadar razpis Evropske komisije predvideva nacionalni
konzorcij;
•1.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, pri katerem prijavitelj sodeluje kot sodelujoča organizacija
v konzorciju, oziroma je prijavil projekt samostojno, kadar razpis Evropske komisije predvideva enega
samega prijavitelja.

Predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je bil od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020 oziroma do
porabe sredstev.

Pogoji, ki jih je moral izpolnjevati prijavitelj:
(1) Do finančnega prispevka so upravičeni prijavitelji, ki po končanem celotnem ocenjevalnem
postopku v recenzentski oceni dosežejo vsaj 65 % največjega možnega števila točk. V primeru
dvofaznega ocenjevalnega postopka se upošteva zaključena druga faza ocenjevanja.
(2) Do finančnega prispevka so upravičeni tudi prijavitelji projektov Evropskega raziskovalnega sveta
(v nadaljevanju: ERC), ki v prvem krogu ocenjevanja projektov ERC sheme 1 (ERC Starting Grant, ERC
Consolidator Grant, ERC Advanced Grant in ERC Synergy Grant) dosežejo vsaj oceno B oziroma tisti
prijavitelji, ki pri ocenjevanju projektov ERC sheme 2 (ERC Proof of Concept) dosežejo vsaj dve oceni
»Pass«.

(3) Do finančnega prispevka so upravičeni prijavitelji, ki za prijavo istega projekta na isti razpis
Evropske komisije od agencije še niso prejeli prispevka k stroškom priprave in prijave projekta.
(4) Prijavitelj, ki je gospodarska družba, mora izpolnjevati pogoj, da po prejemu prispevka ne preseže
zgornjega dovoljenega limita »de minimis« za državne pomoči.

Postopek izbora:
(1) Komisijo za odpiranje prijav in preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (v nadaljevanju:
komisija) je s pisnim sklepom imenoval direktor agencije. V postopku izbora prijav je komisija
preverila formalno popolnost prijav ter izpolnjevanje razpisnih pogojev.
(2) Seznam prijaviteljev, katerih prijave so izpolnjevale pogoje tega javnega razpisa, je komisija
posredovala v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije (v nadaljevanju: ZSA).
(3) Direktor agencije je sprejel obrazložene sklepe o izboru prijav za izplačilo enkratnega finančnega
prispevka k stroškom priprave in prijave projekta na predlog ZSA. Na podlagi sklepov direktorja je
agencija izdala individualna obvestila vsem prijaviteljem.

2. Izbor prijav in statistični podatki

Izbor prijav je bil izveden v 4 sklopih. Sofinancirali smo 87,6% vseh prejetih prijav, zavrnjenih je bilo
12,4% prijav. Razpoložljiva sredstva JR (500.000,00 EUR) smo presegli za 13,6%.

H2020 v letu
2020

Sklep
direktorja
(datum)

Število vseh Število
prijav
odobrenih
prijav

1. SKLOP
2. SKLOP
3. SKLOP
4. SKLOP

02.06.2020
30.06.2020
06.10.2020
15.12.2020

217
114
129
128
588

191
101
105
118
515

Odobren
znesek
sofinanciranja
(v EUR)
207.000,00
115.000,00
115.000,00
131.000,00
568.000,00

1. SKLOP
Vse prijave
Formalno nepopolne prijave (vrnjene prijaviteljem)
Zavrnjene prijave (neizpolnjevanje razpisnih pogojev)
Odobrene prijave

Število prijav
217
10
16
191

Odobren znesek 1.000,00 EUR
Odobren znesek 2.000,00 EUR
207.000,00 EUR (skupni odobren znesek sofinanciranja)

Število prijav
175
16
191

Organizacijska oblika prijavitelja (odobrene prijave)
Center odličnosti
Gospodarska družba
JRZ
UNI
Zavod
Zbornica

Število prijav
3
35
101
37
13
2
191

Sprejeti v sofinanciranje pri Evropski komisiji
DA
NE

Število prijav
54
137
191

Status prijavitelja
koordinator v mednarodnem konzorciju
samostojni prijavitelj
sodelujoča organizacija v mednarodnem konzorciju

Število prijav
16
46
129
191

2. SKLOP

Vse prijave
Formalno nepopolne prijave (vrnjene prijaviteljem)
Zavrnjene prijave (neizpolnjevanje razpisnih pogojev)
Odobrene prijave

Število prijav
114
1
12
101

Odobren znesek 1.000,00 EUR
Odobren znesek 2.000,00 EUR
115.000,00 EUR (skupni odobren znesek sofinanciranja)

Število prijav
87
14
101

Organizacijska oblika prijavitelja (odobrene prijave)

Število prijav

Center odličnosti
Gospodarska družba
JRZ
UNI
Zavod
Zbornica

0
14
49
35
3
0
101

Sprejeti v sofinanciranje pri Evropski komisiji
DA
NE

Število prijav
20
81
101

Status prijavitelja
koordinator v mednarodnem konzorciju
samostojni prijavitelj
sodelujoča organizacija v mednarodnem konzorciju

Število prijav
15
3
83
101

Povprečno število točk (od 15 možnih):

12,2

3. SKLOP
Vse prijave
Formalno nepopolne prijave (vrnjene prijaviteljem)
Zavrnjene prijave (neizpolnjevanje razpisnih pogojev)
Odobrene prijave

Število prijav
129
5
19
105

Odobren znesek 1.000,00 EUR
Odobren znesek 2.000,00 EUR
115.000,00 EUR (skupni odobren znesek sofinanciranja)

Število prijav
95
10
105

Organizacijska oblika prijavitelja (odobrene prijave)
Center odličnosti

Število prijav
1

Gospodarska družba
JRZ
UNI
Zavod
Zbornica

Sprejeti v sofinanciranje pri Evropski komisiji (odobrene
prijave)
DA
NE

Status prijavitelja (odobrene prijave)
koordinator v mednarodnem konzorciju
samostojni prijavitelj
sodelujoča organizacija v mednarodnem konzorciju

Povprečno število točk (od 15 možnih):

16
44
36
8
0
105

Število prijav
15
90
105

Število prijav
8
3
94
105
12,1

4. SKLOP
Vse prijave
Formalno nepopolne prijave (vrnjene prijaviteljem)
Zavrnjene prijave (neizpolnjevanje razpisnih pogojev)
Odobrene prijave

Število prijav
128
2
8
118

Odobren znesek 1.000,00 EUR
Odobren znesek 2.000,00 EUR
131.000,00 EUR (skupni odobren znesek sofinanciranja)

Število prijav
105
13
118

Organizacijska oblika prijavitelja (odobrene prijave)
Center odličnosti
Gospodarska družba
JRZ

Število prijav
1
29
56

UNI
Zavod
Zbornica

21
11
0
118

Sprejeti v sofinanciranje pri Evropski komisiji (odobrene
prijave)
DA
NE

Status prijavitelja (odobrene prijave)
koordinator v mednarodnem konzorciju
samostojni prijavitelj
sodelujoča organizacija v mednarodnem konzorciju

Povprečno število točk (od 15 možnih):

Število prijav
17
101
118

Število prijav
13
0
105
118

11,76

3. Ugovori
Zoper obvestila o sofinanciranju prijav so bili dovoljeni ugovori v 15 dneh od vročitve obvestil. V
okviru javnega razpisa je bilo vloženih 5 ugovorov, ki jih je Upravni odbor agencije dne 17. 7. 2020
zavrnil in dne 24. 11. 2020 zavrnil.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Prof. dr. Robert Repnik,
direktor
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