
A. POGOJI 
 
Raziskovalna organizacija (RO), ki nima statusa JRO in še nima raziskovalnega programa, lahko prijavi nov 
raziskovalni program, če ob prijavi agencija tej RO sofinancira najmanj en raziskovalni projekt, pri čemer se 
bilateralni projekt ne šteje za raziskovalni projekt. 
 
Pogoji za vodjo raziskovalnega programa: 
 
- ZRRD in Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne 

dejavnosti: 
o doktorat znanosti, 
o mednarodno primerljivi raziskovalni ali tehnološko-razvojni rezultati v zadnjih petih letih; 
o sposobnost za organiziranje in vodenje, 
o zaposlitev v RO, ki izvaja raziskovalni program, 
o obremenitev na programu: najmanj 0,1 FTE oz. 170 efektivnih ur raziskovalnega dela letno. 

 
- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta in 

Metodologija ocenjevanja prijav za razpise  (poglavje A. SPLOŠNO, točka III. Kvantitativni vstopni pogoji 
za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov) - kvantitativni vstopni pogoji: 
 
o minimalno 100 točk iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih. Vsaj ena objava mora biti v kategoriji 

1. A, B, C oziroma za družboslovje in humanistiko lahko tudi v 2. A ali 3. A, B; 
o A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A" ≥ 50 ali osnovni pogoj; 
o Osnovni pogoj je: A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3 minimalni, pri čemer sta  A1 

minimalni in CI minimalni za posamezno področje oziroma vedo opredeljena v metodologiji;  
o A' več kot 0 (velja za vse vede); 
o A3 je lahko 0. 

 
 Pogoji za sestavo programske skupine: 
 
- ob prijavi in med izvajanjem: 

o vodja in najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti, 
o sodelujejo lahko tudi mladi raziskovalci, doktorandi in vodje podoktorskih projektov, ki so financirani 

iz drugih virov in so zaposleni v RO, ter upokojeni raziskovalci.  
 

- ob podpisu pogodbe za novo obdobje financiranja in vsako leto ob oddaji PRU – izpolnjevati vsaj 
enega od naslednjih kvantitativnih pogojev: 
o dve tretjini raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A' ≥ 25 

ali A'' > 0; 
ali 

o tri četrtine raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A1/2≥ 
25. 

 
Agencija pri vsaki formalno popolni prijavi preveri upravičenost prijavitelja in izpolnjevanje razpisnih oziroma 
pozivnih pogojev. 

 

http://www.arrs.si/sl/akti/zak-RRD-19.asp
http://www.arrs.si/sl/akti/19/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov19.asp
http://www.arrs.si/sl/akti/19/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov19.asp
http://www.arrs.si/sl/akti/prav-kriterij-vodja-rp-avg16.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/metod-skupna-17-18.asp

