FAQ – Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1
1. Odgovori na vprašanja 1 - 9 (objava odgovorov dne 2. 8. 2018)
Št.
1.

2.

3.

4.

5.

Vprašanje/Odgovor
V razpisu omenjate, da je operacija fiksno omejena: "na operaciji v obdobju od 1. 4.
2019 do 31. 3. 2022". So ti datumi fiksni ali se jih da zamakniti?
ODGOVOR: Datumi so fiksni. Zaposlitev raziskovalca na delovnem mestu
raziskovalca v upravičeni raziskovalni organizaciji za polni delovni čas na operaciji v
obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022 je pogoj za sofinanciranje raziskovalnega
projekta (operacije).
Ali
se
status
raziskovalk
in
raziskovalcev,
ki
bi
izvajali
projekt uspešen na "Javnem razpisu za spodbujanje raziskovalcev na
začetku kariere 2.1", zamrzne med porodniškim dopustom in se projekt po
sklenjeni porodniški nadaljuje, tako da projektno obdobje pred in po
porodniški trajata skupaj 3 leta (kar pomeni, da se projekt konča nekaj
mesecev po 31.3.2022).
ODGOVOR: Vsaka sprememba na prijavljenem projektu se po pogodbi o
sofinanciranju presoja po določilih, ki urejajo dovoljene spremembe na projektu.
Zamrznitev operacije tako ni predvidena. Presoja se vsak primer posebej, glede na
specifike projekta, čas odsotnosti, ustreznost nadomeščanja ter z ustreznimi
možnimi posledicami za višino financiranja za obdobje, na katerega se sprememba
nanaša. Morebitno podaljšanje obdobja upravičenosti ministrstvo v obdobju
izvajanja projekta (operacije) presoja restriktivno, in sicer na podlagi objektivnih
razlogov, ki so podani tako na strani upravičenca kot na strani raziskovalca ter na
podlagi soglasja organa upravljanja, pri čemer je možnost podaljšanja omejena tudi
z obdobjem upravičenosti instrumenta kot takega. Pripominjamo, da bodo možnosti
podaljšanja operacije dodatno omejene zaradi zaključevanja finančne perspektive.
Ali so med upravičenimi prijavitelji na razpis raziskovalne organizacije, ki izvajajo
javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnega
programa?
ODGOVOR: Ne, na javni razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne organizacije v
Republiki Sloveniji ter druge raziskovalne organizacije, ki niso ustanovljene po ZGD
ali ZZad in ki izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki
veljavnega raziskovalnega programa (v skladu s Pravilnikom ARRS o postopkih
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti).
Ali je pogoj, da je raziskovalec slovenski državljan?
ODGOVOR: Ne, pogoji za sodelovanje raziskovalca v vlogi na javni razpis niso
vezani na državljanstvo raziskovalca (glej 3.2 točko javnega razpisa).
Ali projektni razpis oz. način financiranja omogoča zaposlitev na inštituciji za krajši
delovni čas (zaradi majhnih otrok, kot dopušča slovenska zakonodaja). Ali se v
takšnem primeru financiranje projekta lahko podaljša ali je potrebno projekt
zaključiti v predvidenem roku, kot je naveden v razpisu?
ODGOVOR: V skladu s 3.3 točko javnega razpisa je zaposlitev raziskovalca na
delovnem mestu raziskovalca v upravičeni raziskovalni organizaciji za polni delovni
čas na operaciji v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022 pogoj za sofinanciranje
raziskovalnega projekta (operacije), t.j zaposlitev za celotno obdobje trajanja
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projekta. Vse spremembe se obravnavajo v skladu s pogodbenimi določbami iz
člena, ki ureja spremembe pogodbenih obveznosti.
Posebne primere med izvajanjem tako ministrstvo obravnava individualno na
podlagi utemeljene prošnje upravičenca, ki je tudi odgovoren za uspešno izvedbo
raziskovalnega projekta v splošno korist. Operacija se izvaja na podlagi vloge in
pogojev, ki jih določa javni razpis. Glejte tudi odgovor pri vprašanju 2.
Razpis v 22. točki določa, da je potrebno vlogo predložiti tudi elektronsko, in sicer je
treba vsakega od dokumentov priložiti v Word in pdf obliki. Zanima me, ali velja
določilo za word obliko tudi za dodatna dokazila, kot so denimo Potrdilo Zavoda za
zaposlovanje ali kopija pogodbe o zaposlitvi?
ODGOVOR: V elektronskem izvodu (v obliki .pdf in obliki Word) je potrebno
predložiti obrazca I. in II. iz 7. točke javnega razpisa (I. Prijavni obrazec, II.
Predstavitev raziskovalnega projekta).
1. Raziskovalec je lahko tudi tujec. Pri tem nisem zasledil nobenih omejitev. Torej je
lahko tudi iz Indije?
2. Ali obstaja razpisna dokumentacija tudi v angleškem jeziku?
ODGOVOR: Ad 1) Javni razpis ne opredeljuje držav, iz katerih prihaja raziskovalec
oz. pogoji niso vezani na državljanstvo raziskovalca. Raziskovalec mora izpolnjevati
z javnim razpisom določene pogoje.
Ad 2) Ne. Vlogo na javni razpis je potrebno oddati v slovenskem jeziku, prav tako v
slovenskem jeziku poteka izvajanje operacij in vse aktivnosti v zvezi z izvajanjem
(npr. poročanje o izvajanju).
Prosimo za razjasnitev točke 2.3 javnega razpisa:
'Prijavitelj in gospodarski subjekt se morata opredeliti za isto kohezijsko regijo, v
kateri izvajata aktivnosti. Aktivnosti se lahko izvajajo le v regiji, kjer imata prijavitelj
in gospodarski subjekt sedež ali poslovno enoto.
Regija izvajanja aktivnosti mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o
sofinanciranju nedvoumno opredeljena. Prijavitelj in gospodarski subjekt morata
izvajati aktivnosti v isti regiji."
Ali pravilno razumemo, da je prijavitelj lahko npr. iz zahodne regije (npr. UNI LJ),
gospodarski subjekt pa iz vzhodne regije (npr. podjetje, ki posluje izključno v
Krškem), v vlogi pa opredelita, da se bo projekt izvajal npr. v vzhodni regiji.
ODGOVOR: Prijavitelj in gospodarski subjekt morata imeti sedež ali poslovno enoto
v isti regiji in v tej regiji tudi izvajati vse aktivnosti raziskovalnega projekta.
Ali se na razpis lahko prijavimo z raziskovalcem, ki je na dan objave razpisa
zaposlen pri gospodarskem subjektu, ki bi bil del partnerstva (oz. s katerim bi se
prijavili na razpis)?
ODGOVOR: Lahko, v kolikor odnosi v razmerju med subjekti prijave ustrezajo
omejitvam iz naslova interesne povezanosti.
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