
   

Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko-slovenskih 

projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije 

 

 

1. Predstavitev javnega razpisa 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) je na podlagi 

15. člena 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), 8. člena v zvezi s 145. členom 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) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo št. 4 

(v nadaljevanju: Metodologija) dne 7. 6 . 2019 v Uradnem listu RS (št. 36/2019) in na spletnih straneh 

agencije objavila Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko-slovenskih 

projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: 

javni razpis). 

 

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 javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega avstrijsko-slovenskega 

raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWF v postopku mednarodne recenzije pozitivno 

ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Avstrijski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjo 

slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta v skladu z 

določili avstrijskega javnega razpisa in jo odda na razpisu FWF. Slovenski in avstrijski del skupnega 

raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek vsake 

izmed strani mora biti jasno razviden. 

 

Cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z 

vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne avstrijsko-slovenske raziskovalne projekte. 

 



 
 
 

 

 

2. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa   

Agencija ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejme letno okvirno deset (10) 

slovenskih delov skupnih avstrijsko-slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku 

ocenjevanja FWF pozitivno ocenjeni in bo FWF sofinancirala avstrijski del. Slovenski del skupnega 

avstrijsko-slovenskega raziskovalnega projekta za posamezen raziskovalni projekt (ob sočasnem 

upoštevanju pravila, da mora znesek sofinanciranja avstrijskega dela raziskovalnega projekta, ki ga 

sofinancira FWF, presegati znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta) ne sme 

presegati 100.000 EUR letno, preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni 

kategoriji. Obseg sofinanciranja raziskovalnega projekta agencija preračuna v ekvivalent polne 

zaposlitve po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan sprejema sklepa o izboru prijav 

raziskovalnih projektov.      

 

3. Ocenjevanje prijav   

V skladu s 6. točko javnega razpisa ocenjevalni postopek vodi FWF. Agencija na podlagi 

mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji s FWF (FWF-ARRS) - Memorandum of Understanding on 

the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures z dne 14. 12. 2010 - 

sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih avstrijsko-slovenskih raziskovalnih projektih, ki 

so na razpisu FWF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in predlagani v 

sofinanciranje.  

Po zaključenem postopku ocenjevanja FWF obvesti agencijo o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji 

posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih FWF predlaga v 

sofinanciranje, Znanstveni svet agencije obravnava in sprejme predlog finančno ovrednotenega 

seznama ter ga posreduje v odločitev direktorju agencije. Direktor agencije na podlagi sklepa o izboru 

raziskovalnih projektov izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave. 

  

4. Postopek izbora prijav in končni rezultati 

Na agencijo je v obdobju trajanja odprtega javnega razpisa od 7. 6. 2019 do 24. 2. 2020 prispelo 12 

prijav. Komisija za odpiranje prijav je potrdila pravočasnost in formalno popolnost vseh 12 prijav. Pri 

administrativnem preverjanju izpolnjevanja pogojev je bilo ugotovljeno, da vsi prijavitelji oziroma 

slovenski vodje predlaganih avstrijsko-slovenskih raziskovalnih projektov izpolnjujejo pogoje za 

kandidiranje na javnem razpisu, kot jih določa 5.1. točka javnega razpisa. Komisija je zato predlagala, 

da se vseh 12 predmetnih prijav uvrsti v nadaljnji evalvacijski postopek, ki ga izvede avstrijska FWF. 

Po zaključku recenzentskega postopka za vseh 12 predmetnih prijav je avstrijska FWF obvestila 

agencijo o rezultatih mednarodnega ocenjevalnega postopka, in sicer, da je bil v sofinanciranje pri 



 
 
 

 

FWF izbran en avstrijski del skupnega avstrijsko-slovenskega raziskovalnega projekta, medtem ko je 

bilo preostalih 11 skupnih avstrijsko-slovenskih prijav zavrnjenih. Avstrijska FWF je hkrati s tem 

pozvala ARRS, da sofinancira slovenski del sprejetega skupnega raziskovalnega projekta.  

 

Na podlagi odločitve avstrijske FWF in Znanstvenega sveta agencije, ki je upoštevala odločitev FWF, je 

direktor agencije v skladu s 145. členom Pravilnika o postopkih ter ob upoštevanju z javnim razpisom 

določenih upravičenih stroškov (so)financiranja sprejel obrazložen sklep o izboru prijav, in sicer da se 

odobri sofinanciranje enega slovenskega dela skupne avstrijsko-slovenske prijave v skupni višini do 

196.353,60 EUR, za obdobje od  1. 7. 2020 do 30. 6. 2023, medtem ko se 11 slovenskih delov skupnih 

avstrijsko-slovenskih prijav zavrne. 

 

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

ugovor.  

 

 

5. Tabelaričnih prikaz statističnih podatkov 

 

Tabela 1: Število odobrenih in zavrnjenih prijav 

Prijavne vloge Število 
odobrenih/zavrnjenih 
prijav 

Prispele vloge: 12 

Formalno popolne prijave po 
odpiranju prijav 

12 

Odobrene prijave  1 

Zavrnjene prijave  11  
1/12 

 

 

Tabela 2: Odobrene prijave glede na status prijavitelja in znesek (so)financiranja 

Status Število 
zavrnjenih 
prijav 

 Število odobrenih 
prijav 

Skupni znesek 
(so)financiranja (EUR)  

Univerza  5 1 196.353,60 

Javni raziskovalni zavod  5 0  

Zavod  1 0   
11 1 196.353,60 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Tabela 3: Število (in %) odobrenih in zavrnjenih prijav po spolu vodje predlaganega projekta 

Število (in %) prijav 
po spolu M Ž Skupaj 

Odobrene prijave 1  0  1 (8%) 

Zavrnjene prijave 6  5  11 (92%) 

Skupaj  7 (58%) 5 (42%) 12 (100%) 
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