
 
 

  

 
OBVESTILO 

o rezultatih Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega program 
»Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2011 

 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je, ob soglasju Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavila Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega 
raziskovalnega programa "Zagotovimo.si hrano za jutri" v letu 2011 (Uradni list RS, št. 48/11, z dne 
24.6.2011) (v nadaljnjem besedilu: Javni razpis CRP "Zagotovimo. si hrano za jutri"). 
 
Izhodišče in okvir za pripravo in izvedbo Javnega razpisa »Zagotovimo.si hrano za jutri« 2011 sta  
poleg Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-1, 61/06-ZDru-1, 
112/07 in 9/11) in Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)  (Uradni list RS, št. 43/11) 
predstavljala naslednja dokumenta: 
- Sklep o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v 
obdobju 2011 do 2020 z dne 8.6.2011; 
- Usmeritve za pripravo javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si 
hrano za jutri« v letu 2011, št. 430-93/2011/1, z dne 15.6.2011. 
 
Z navedenimi dokumenti je bil določen predmet Javnega razpisa »Zagotovimo.si hrano za jutri« 2011, 
ter način vodenja postopkov za oblikovanja prednostnega seznama prijav projektov CRP 
"Zagotovimo.si hrano za jutri". 
 
Predmet Javnega razpisa "Zagotovimo. si hrano za jutri" so bili tematski sklopi in teme v okviru 
naslednjih težišč: 
Težišče 1: Prehranska varnost Slovenije  
Težišče 2: Konkurenčnost proizvodnje hrane in obnovljivih naravnih virov 
Težišče 3: Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri  
Težišče 4: Razvoj podeželja  
 
Na Javni razpis "Zagotovimo.si hrano za jutri" 2011 je prispelo 74 prijav projektov. Direktor agencije je 
na predlog Komisije za odpiranje prijav, imenovane s Sklepom o imenovanju Komisije za odpiranje 
prijav št. 430-36/2010-46 z dne 5.5.2010, izdal tri sklepe o zavrnitvi prijave zaradi neizpolnjevanja 
razpisnih pogojev. 
  
V ocenjevalni postopek, ki je bil izveden na podlagi Metodologije ocenjevanja in izbora prijav za izbiro 
raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2011, 
ki jo je na svoji 1. seji v letu 2011, dne 13.6.2011, sprejel Programski svet Ciljnega raziskovalnega 
programa (CRP) " Zagotovimo.si hrano za jutri " in je bila sestavni del razpisne dokumentacije, je bilo 
uvrščenih 71  pravočasnih, popolnih in pravilno označenih prijav.  
 
Z ocenjevalnim listom št. ARRS-RPROJ-CRP-OL-2011 so ocenjevalci iz vrst Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ocenjevali kriterije:   
 
I. Relevantnost in potencialni vpliv predlaganega projekta (skupaj 20 točk) (v nadaljnjem 
besedilu I. kriterij): 
- Relevantnost predlaganega projekta glede na težišča, cilje in poudarke iz tega razpisa 
- Potencialni vpliv, ki ga bodo imeli rezultati projekta na povečanje konkurenčnosti Slovenije, večjo 
socialno kohezivnost ter trajnostni razvoj, skladno z vsebino razpisa 
- Rezultati projekta bodo uporabljivi kot podlaga za sprejemanje strateških odločitev, odločitev o 
oblikovanju politik ali odločitev o strateškem odločanju javnih organov 

II. Raziskovalna ali razvojna kakovost predlaganega projekta (skupaj 20 točk) (v nadaljnjem 
besedilu II. kriterij): 
- Znanstveni, tehnološki oz. inovacijski prispevek 
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- Metodološka ustreznost 
- Preglednost, merljivost in preverljivost pričakovanih rezultatov 
 
III. Izvedljivost in gospodarnost predlaganega projekta (skupaj 10 točk) (v nadaljnjem besedilu III. 
kriterij): 
- Izvedljivost projekta glede sestave in opremljenosti projektne skupine 
- Ustreznost predloga višine financiranja projekta glede na zahtevnost projekta, glede na sestavo 
projektne skupine in predvideno trajanje projekta 
 
Maksimalno skupno število ocenjevalnih točk posamezne prijave je bilo 50 in sicer 20 točk za I. kriterij, 
20 točk za II. kriterij in  10 točk za III. kriterij.  

V primeru, da je prijave znotraj posamezne teme ocenjevalo več ocenjevalcev iz vrst Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se je upoštevala povprečna ocena vseh ocenjevalcev. 

Programski svet CRP je določil prag za uvrstitev v izbor. Za vsako razpisano temo je izbral vsaj en 
projekt, ki je dosegel prag za uvrstitev v izbor in je bila za vsakega od treh kriterijev prejeta najmanj 
polovica možnih točk pri posameznem kriteriju. 

Programski svet je na podlagi rezultatov ocenjevanja določil prijave, ki zahtevajo dodatno presojo na 
skupnih panelih. Panel je bil oblikovan za posamezno temo. Skupnih panelov so se  udeležili 
ocenjevalci iz vrst Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pripravili končni predlog glede 
uvrstitve prijav. Programski svet CRP je sprejel predlog prednostnega seznama, ki vključuje 49 
izbranih projektov od 71 prijav projektov, ki so izpolnjevali pogoje. 
 
Na podlagi Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri« v 
letu 2011 se v izbor raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano 
za jutri« v letu 2011 uvrsti 49 prijav projektov.  
 
Število izbranih projektov  po posameznih težiščih CRP je naslednje: 
 
Težišče 1: Prehranska varnost Slovenije: 10 prijav projektov  
Težišče 2: Konkurenčnost proizvodnje hrane in obnovljivih naravnih virov: 16 prijav projektov 
Težišče 3: Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri: 20 prijav projektov 
Težišče 4: Razvoj podeželja: 3 prijav projektov 
 
Na podlagi Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri« v 
letu 2011 se v izbor raziskovalnih projektov ne uvrsti 22 prijav projektov, in sicer po težiščih:  
 
Težišče 1: Prehranska varnost Slovenije: 5 prijav projektov 
Težišče 2: Konkurenčnost proizvodnje hrane in obnovljivih naravnih virov: 6 prijav projektov  
Težišče 3: Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri: 8 prijav projektov 
Težišče 4: Razvoj podeželja: 3 prijav projektov 
 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenija (v nadaljevanju: agencija) bo izbrane 
projekte sofinancirala v višini in deležu ter predvideni dinamiki sofinanciranja v skladu s proračunskimi 
možnostmi. Skupni obseg (so)financiranja s strani agencije znaša 2.247.976 EUR.  
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) bo izbrane 
projekte sofinanciralo v višini in deležu ter predvideni dinamiki sofinanciranja v skladu s proračunskimi 
možnostmi . Skupni obseg (so)financiranja s strani ministrstva znaša 3.371.964 EUR.  
 

 
 

 
 

 
 


