
József Györkös, ARRS, 6. 6. 2016, Kemijsk inštitut, Ljubljana, str.  1 

 
Visoki gostje,  
spoštovane gospe in gospodje,  
 
Obletnice so – poleg proslavljanja – vselej primerna priložnost za pogled v preteklost in 
razmislek o izzivih prihodnosti. 
  
Dovolite mi, da v imenu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
čestitam Kemijskemu inštitutu ob obeležitvi 70. obletnice delovanja ter izrečem iskreno 
dobrodošlico prof. Jean-Pierre Bourguignonu in njegovi delegaciji, ki so prvič na obisku v 
Sloveniji.   
 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je agencija financerka 
raziskovalne dejavnosti. Naše poslanstvo je zagotavljanje pogojev za raziskovalno 
dejavnost, evalvacija in krepitev mednarodnega sodelovanja slovenskih raziskovalk in 
raziskovalcev. Delo neodvisne agencije usmerjajo, spremljajo in upravljajo ekspertna telesa, 
v katerih imajo izrazito vlogo raziskovalke in raziskovalci, med njimi   tudi vidne znanstvenice 
in znanstveniki Kemijskega inštituta, ene najbolj prodornih raziskovalnih organizacij v 
Sloveniji.   
 
Spoštovane gospe in gospodje, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije dojema Evropski raziskovalni svet kot izjemen primer mobilizacije evropskih 
potencialov in usmerjanja evropske raziskovalne skupnosti proti enotnemu cilju – odličnim 
raziskavam, ki lahko prispevajo k napredku naše družbe. ERC – kot sinonim za odličnost – 
predstavlja zgled raziskovalni skupnosti in nacionalnim agencijam, financerkam raziskovalne 
dejavnosti. 
 
Kot sem omenil uvodoma, je Agencija največji financer raziskovalne dejavnosti iz sredstev 
državnega proračuna v Republiki Sloveniji. Naše poslanstvo je krepitev temeljnega in 
aplikativnega raziskovanja na vseh področjih znanstvenega raziskovanja. Aktivno si 
prizadevamo za uskladitev ocenjevalnih postopkov s postopki ERC. Predlog novega 
pravilnika, ki je v postopku sprejema, v dobršni meri sledi navedeni usmeritvi. 
 
Agencija spodbuja slovensko raziskovalno skupnost k prijavam na razpise ERC. Pred petimi 
leti, leta 2011, smo vpeljali Komplementarno shemo ERC. Ideja mehanizma je dokaj 
preprosta – delovati kot varovalna mreža. Prijavitelji iz slovenskih raziskovalnih organizacij 
lahko potem, ko so bili v razpisih ERC pozitivno ocenjeni, niso pa bili sprejeti v financiranje, 
agenciji prijavijo prilagojen projekt. Ohraniti mora izvorno idejo prijave ERC ter primerno 
prilagoditi cilje in usmeritve raziskave. Agencija financira projekte do treh let v letni višini do 
200.000 evrov. 
 
Ko smo oblikovali mehanizem komplementarne sheme, smo bili odločeni, da mora biti 
postopek izbora enostaven – da bi tudi na ta način olajšali odločitev raziskovalkam in 
raziskovalcem, da se prijavijo na razpise ERC. Odločitev za sofinanciranje projekta temelji na 
evalvaciji ERC. Agencija ne izvede nobene dodatne evalvacije. Ekspertno telo, sestavljeno iz 
priznanih slovenskih raziskovalk in raziskovalcev, ki mu predseduje dobitnik ERC projekta za 
uveljavljene raziskovalce pregleda koncept prilagojenega projekta in pripravi podlage za 
odločanje Znanstvenemu svetu agencije.   
 
Med letoma 2011 in 2015 je agencija iz sredstev državnega proračuna skupno sofinancirala 
14 projektov v komplementarni shemi ERC. Deset projektov še poteka, en projekt bo z 
izvajanjem pričel še letos. 
 
Spoštovane gospe in gospodje, kot predstavnik Javne agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije se ne morem izogniti omembi učinkov varčevalnih ukrepov v 
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raziskovalni dejavnosti od leta 2011 do danes. Področje raziskav in inovacij je bilo močno 
zaznamovano s padcem javnih sredstev. V preteklih petih letih smo izgubili en celoten 
proračun agencije. Ministrica, prof. dr. Maja Makovec Brenčič je uspela trend upadanja 
sredstev obrniti in v letu 2016 beležimo zmeren, vendar v luči sporočilne vrednosti izjemno 
pomemben dvig sredstev.  
 
Primerjave kažejo pomembno mednarodno prisotnost slovenskih raziskovalk in 
raziskovalcev. Minimalni pogoji za ohranitev pozitivnih trendov rasti so: prvič, zagotovitev 
ravni institucionalnega financiranja iz leta 2011; drugič, nadgradnja kompetitivnega 
financiranja z večjimi multidisciplinarnimi projekti in tretjič, širitev obstoječe mednarodne 
vključenosti in mobilnosti slovenskih znanstvenic in znanstvenikov.    
 
Spoštovane gospe in gospodje, s čestitkami Kemijskemu inštitutu izrekam tudi pričakovanje 
za večjo prisotnost slovenskih raziskovalk in raziskovalcev med dobitniki projektov ERC. Na 
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije se zavedamo svoje vloge in 
nalog za dosego tega cilja. 
 
Iskrene čestitke in hvala za vašo pozornost. 
 
 

 
 


