Kako ARRS naslavlja pandemijo COVID-19?
UKREPI NA PODLAGI INTERVENTNE ZAKONODAJE
Ukrepi na podlagi zakona: ZZUSUDJZ in
Ukrepi na podlagi zakona ZIUZEOP
ZZUSUDJZ-A
Podaljšanje veljavnosti in financiranja za eno
Opredelitev rokov za uveljavljanje materialnih
leto za raziskovalne in infrastrukturne
pravic in za izpolnitev materialnih obveznosti,
programe, ki se jim financiranje izteče ob koncu
vlaganje vlog in vročanje.
leta 2020, enoletno podaljšanje roka za nakup
(podrobnosti)
raziskovalne opreme (Paketa 17 in 18), enoletno
Opomba: prenehanje veljavnosti 31. 5. 2020
podaljšanje izvajanja bilateralnih projektov z
ZDA in Rusijo (podrobnosti).
Ukrepi na podlagi zakona ZZUOOP
Minister, pristojen za znanost, lahko za potrebe
raziskav na področju COVID-19 v letu 2020 s
sklepom dovoli ARRS, da dodatno financira
raziskovalne programe, ki so bili v letu 2020 že
izbrani na javnem pozivu in jih je za financiranje
predlagal ZSA.
Ukrepi na podlagi zakona ZIUOPDVE
MR, ki se jim rok za izpolnitev pogodbenih
obveznosti za zaključek usposabljanja (zagovor
doktorata) izteče v obdobju od 12. marca 2020
do 31. decembra 2021, se rok za izpolnitev
pogodbenih obveznosti podaljša za eno leto.

UKREPI AGENCIJE
U1ARRS: Vprašalnik o raziskovalnih potencialih v času pandemije COVID-19
Namen: na podlagi zbranih podatkov obvestiti širšo javnost in odločevalce na najvišjih
ravneh o raziskovalnih potencialih ter omogočiti njihovo povezovanje in grozdenje.
[Sproženo: 20. 3. 2020, prva objava rezultatov: 26. 3. 2020]
U2ARRS: Podpora razširitvi in/ali prilagoditvi vsebinskih področij raziskovalnih programov v okviru
obstoječega obsega raziskovanja
Namen: možnost vsebinske prilagoditve raziskovalnih usmeritev raziskovalnih programov
na neposredne ali posredne raziskave v povezavi s pandemijo COVID-19.
[Obveščanje vodij: 31. 3. 2020]
U3ARRS: Skupni namenski razpis v okviru Vodilne agencije (FWF) s partnerji
Namen: namenski projekti raziskovalcev v učinkovitih mednarodnih partnerstvih; partnerji:
FWF - Avstrija (vloga vodilne agencije), GACR - Češka, FNR - Luksemburg, DFG - Nemčija,
NCN - Poljska, SNSF - Švica.
[Objava: 17. 4. 2020, razpis bo stalno odprt, zaključni rok za prijave: 30. 9. 2020]
U4ARRS: Javni poziv za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s
pandemijo COVID-19
Namen: Novi mehanizem za povečanje obsega tistih raziskovalnih programov, ki
naslavljajo pandemijo COVID-19.
[Objava poziva: 2. 6. 2020, objava rezultatov: november 2020]
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U6ARRS: CRP – namenski ciljni raziskovalni program
Namen: izvedba ciljnih raziskovalnih programov za spremljanje pojavov vrste pandemija
COVID-19; javni razpis pripravljen v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za
obrambo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.
[Izbranih 7 raziskovalnih projektov, z začetkom financiranja 1. 10. 2020]
U7ARRS: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP
2021« v letu 2021
Namen: izvajanje ciljnih raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem
udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na
posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in
trajnostnega razvoja Slovenije.
Med predlogi tem so v javnem razpisu tudi teme, ki se nanašajo na analizo epidemije
COVID-19 ter predlogi za boljšo pripravljenost države za soočenje z bodočimi epidemijami.
Javni razpis je pripravljen v sodelovanju s predlagatelji tem – udeleženci CRP.
[Izbrana 2 raziskovalna projekta, z začetkom financiranja 1. 10. 2021]

Opomba: Izvedba načrtovanih aktivnosti je odvisna od razmer v zvezi s pandemijo, pripravljenosti ustreznih aktov,
usklajevanjem s pristojnimi organi in od razpoložljivih človeških virov ob izvajanju siceršnjih tekočih dejavnosti agencije.
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