Na podlagi 11. člena in v zvezi z 68. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in
145/20; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o postopkih) direktor Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije sprejme
Sklep o izdaji Javnega poziva za predložitev infrastrukturnih programov za obdobje 2022 - 2027
1. Z Javnim pozivom za predložitev infrastrukturnih programov za obdobje 2022 - 2027 (v
nadaljnjem besedilu: javni poziv) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: agencija) pozove upravičene subjekte, da agenciji dostavijo prijavo na javni
poziv skupaj z zahtevano dokumentacijo in dokazili, v primeru prijave za nadaljevanje financiranja
infrastrukturnega programa pa tudi poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa za obdobje
2015-2021.
2.

Javni poziv je namenjen javnim raziskovalnim organizacijam (javnim raziskovalnim zavodom in
javnim univerzam ter samostojnim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika
Slovenija; v nadaljnjem besedilu: JRO), ki se jim v letu 2021 iztečejo pogodbe o financiranju
infrastrukturnih programov.

3. Predvideni obseg za realizacijo tega poziva znaša okvirno 160 FTE letno. Pri financiranju agencija
upošteva veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve, ki na dan objave javnega poziva znaša
25.449,00 EUR. Obseg se letno uskladi v skladu z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve.
Javni poziv bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi..
4. Javni poziv in ocenjevalni postopek agencija izvede v letu 2021 v skladu z Zakonom 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 nadaljnjem besedilu: ZRRD), Pravilnikom o
postopkih in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise - uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št.
6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 in nasl.
5. Javni poziv se objavi na spletnih straneh agencije.
Obrazložitev
Direktor agencije v skladu z 11. členom Pravilnika o postopkih s sklepom odloči, da se objavi javni
poziv, na podlagi katerega se začne postopek za ocenjevanje infrastrukturnih programov v letu 2021.
Javni poziv se izvede v skladu z ZRRD in predpisi agencije. Pozvani subjekti agenciji dostavijo prijavo
na javni poziv (prijavo za nadaljevanje obstoječega infrastrukturnega programa ali prijavo novega
programa), skupaj z zahtevano dokumentacijo in dokazili. V primeru prijave za nadaljevanje
infrastrukturnega programa so prijavitelji dolžni agenciji v enakem roku dostaviti tudi poročilo o
rezultatih infrastrukturnega programa.
Prof. dr. Robert Repnik,
direktor
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