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
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Objava
2. 8. 2018

2. 8. 2018

2. 8. 2018

2. 8. 2018

2. 8. 2018

6.

7.

8.

9.

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
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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2. 8. 2018

2. 8. 2018

2. 8. 2018

2. 8. 2018

2. Odgovori na vprašanja 10 - 17 (objava odgovorov dne 10. 8. 2018)

Št.
10.

11.

12.

13.

Vprašanje/Odgovor
V razpisu bi nastopali kot gospodarski subjekt. Glede na to, da se začne obdobje
upravičenih stroškov šele 1.4.2019 nas zanima ali lahko raziskovalca med tem
časom začasno zaposlimo pri nas? Se potem lahko brez zadržkov zaposli na
raziskovalni instituciji? Ali mogoče začasna zaposlitev pri gospodarskem subjektu
krši kakšnega izmed pogojev prijave na razpis?
ODGOVOR: Glej odgovor pri vprašanju 9.
Sem doktorand na Univerzi v Ljubljani. Zagovor pa bom opravil 03.09.2018.
Sem državljan Republike Srbije, ampak nimam izkušnje na področju RRI.
Ali se lahko prijavim na ta razpis s raziskovalno enoto UM, čeprav
do sedaj nisem delal na področju RRI?
ODGOVOR: V vlogi na javni razpis lahko sodelujete kot raziskovalec tudi brez
delovnih izkušenj na področju RRI, če izpolnjujete pogoje za sodelovanje
raziskovalca iz 3.2 točke javnega razpisa. Pogoj eno (1) leto delovnih izkušenj v
tujini na področju RRI ali status zaposlenosti na dan objave javnega razpisa v tujini
na področji RRI je vezan na pridobitev točk po Merilu 4.b.
V primeru, da je prijava uspešna in je kandidatka že v porodniški s 1.4.2019, ali to
predstavlja kakšen problem? In kako je potem z doseganjem točk po SiCRIS-u? Ali
morajo točke biti dosežene v predpisanem roku ali se zaradi porodniške rok za
doseganje točk po SICRIS-u kaj podaljša?
ODGOVOR: Tudi v primeru porodniške odsotnosti morajo biti izpolnjeni pogoji za
sofinanciranje raziskovalnega projekta (operacije), kot jih določa 3.3 točka javnega
razpisa. Vse spremembe pri izvajanju se obravnavajo v vsakem primeru posebej,
glede na vsebino vloge in specifike projekta ter situacije, 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. Pripominjamo, da mora kljub odobrenim spremembam
projekt še vedno izpolnjevati vse pogoje za sofinanciranje. Kljub temu, da
financiranje v tem primeru ni vedno zagotovljeno, mora biti raziskovalni projekt
izveden v polnem obsegu skladno s prijavno vlogo, v nasprotnem primeru se
upoštevajo določila pogodbe o sofinanciranju glede neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti. Glejte tudi odgovor pri vprašanju 2.
Prosimo za dodatno razlago MERILA 2: Usposobljenost prijavitelja za izvedbo
operacije - družbeno-ekonomska relevanca programske skupine v skladu s
Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17). Ali se termin
programska skupina nanaša na programsko skupino, ki deluje v javnih raziskovalnih
zavodih in je financirana s sredstvi ARRS-ja?
ODGOVOR: Programska skupina je skupina raziskovalcev, ki raziskuje v okviru
raziskovalnega programa, financiranega s strani ARRS. V skladu z navedenim
pravilnikom ARRS raziskovalni program predstavlja zaokroženo področje
raziskovalnega dela, za katero je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem
časovnem obdobju, in je takega pomena za Republiko Slovenijo, da obstaja državni
3

Objava
10. 8. 2018

10. 8. 2018

10. 8. 2018

10. 8. 2018

14.

15.

interes, opredeljen v strategiji za področje raziskovalne in inovacijske dejavnosti.
Raziskovalni program se izvaja v javnih raziskovalnih organizacijah in drugih
raziskovalnih organizacijah.
Pogoj za prijavo na javni razpis in sofinanciranje raziskovalnega projekta je
vključenost raziskovalca v raziskovalno skupino raziskovalnega programa, v okviru
katerega je podana prijava na javni razpis, in sicer za celotno obdobje izvajanja
operacije. V ocenjevalnem postopku vloge na javni razpis Merilo 2 (izpis
kvantitativne ocene A3 iz baze SICRIS) prispeva k oceni iz vidika usposobljenosti
prijavitelja za izvedbo operacije - družbeno-ekonomska relevanca programske
skupine, v kateri bo raziskoval raziskovalec v okviru prijavljenega projekta.
Prosim za pojasnilo glede pogojev za raziskovalce, ki se prijavljajo na razpis iz
tujine z namenom vrnitve v Slovenijo. Natančneje, na razpisu se dodatno točkujejo
prijave raziskovalcev, ki "imajo na dan, 13. 7. 2018, stalno oziroma začasno
prebivališče v tujini in 1 leto delovnih izkušenj na RRI področju oziroma so bili 13. 7.
2018 zaposleni v tujini na področju RRI." Kaj se šteje kot delovne izkušnje oz.
zaposlitev po tej točki? Ali se doktorski študij v tujini priznava ali gre izključno za
raziskovalno delo po zaključku študija? Status doktorskih študentov se namreč
glede na državo študija razlikuje, ponekod so zaposleni in ponekod imamo status
študenta.
ODGOVOR: Izpolnjevanje dodatnih pogojev za raziskovalca, ki za potrebe projekta
prihaja s pridobljenimi referencami iz tujine, bo ministrstvo presojalo na podlagi
predloženih dokazil, kot so opredeljena v 7. točki javnega razpisa. Dodatne točke za
raziskovalca, ki za potrebe projekta prihaja s pridobljenimi referencami iz tujine so
vezane na zaposlitev ali drugo obliko dela v tujini na področju RRI, javni razpis ne
določa, ali je raziskovalec pridobil delovne izkušnje pred ali po doktoratu. Iz dokazil
mora biti jasno razvidno izkazovanje delovnih izkušenj na področju RRI, ne le
študijskih obveznosti. Glej tudi odgovor pri vprašanju št. 11.
V primeru v tujini pridobljenega doktorata raziskovalec predloži tudi mnenje ENICNARIC centra Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki izkazuje
primerljivost izobrazbe, pridobljene v tujini, z javno veljavnimi študijskimi programi v
Republiki Sloveniji, in sicer najkasneje v roku enega (1) meseca po roku za oddajo
vlog na javni razpis, t.j. do 5. 11. 2018.
1. Kolikšen del predvidenih mesečnih sredstev je namenjenih za plačo raziskovalca
in ali je znesek plače enak za vse prijavitelje, ne glede na institucijo, regijo in
kakovost znanstvenika?
2. Kdo je vodilni avtor publikacij, ki nastanejo v okviru akcije; raziskovalec ali vodja
raziskovalne skupine?
3. Ali dobi zaposleni raziskovalec raziskovalne točke v primeru, da je projekt izbran
na razpisu?
ODGOVOR: Ad 1) Višino plače dogovorita upravičenec in raziskovalec s podpisom
pogodbe o zaposlitvi. Plača je določena v skladu z zakonodajo in internimi akti
delodajalca. Mesec dela zaposlenega raziskovalca na raziskovalnem projektu je
ovrednoten s standardno lestvico stroška mesečno na enoto v EUR, ter tako poleg
stroška plače vključuje tudi druge upravičene stroške, ki so neposredno vezani na
izvajanje raziskovalnega projekta.
Ad 2) Avtor publikacije je raziskovalec, ki je ustvaril publikacijo in so nanj vezane
avtorske pravice. Publikacija je lahko napisana tudi v soavtorstvu.
Ad 3) Pridobivanje točk poteka v skladu s pravilnikom ARRS. V primeru, da je
projekt izbran na razpisu in raziskovalna organizacija s podpisom pogodbe o
sofinanciranju pristopi k izvajanju projekta, se lahko raziskovalec zaposli v okviru
projekta. Predvidevamo, da se vaše vprašanje nanaša na točke, povezane z
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10. 8. 2018

10. 8. 2018

16.

17.

uspešno izvedbo raziskovalnega projekta, določeno v 3.3 točki javnega razpisa, ki
med drugim določa, da mora biti zaposlen raziskovalec ob preverjanju uspešnosti
raziskovalnega projekta (so)avtor vsaj ene od naštetih sestavin ocenjevanja v točki
2.1, z izjemo patenta (evropski, ameriški ali japonski, nova sorta), oziroma ima
raziskovalec na podlagi tega (so)avtorstva oceno A' več kot 0,0 (v 12 mesecih po
zaključku raziskovalnega projekta). Pogoj je torej vezan na avtorstvo, ne na samo
zaposlitev.
Zanima me način financiranja projekta. V kolikor prav razumem razpisno
dokumentacijo, se krije stroške zaposlitve raziskovalca, kako pa je z materialnimi
stroški, nabavo in amortizacijo opreme, itd.? Je to všteto v opisanih 4.769,00 EUR
mesečno, ali je za preostali del izvedbe potrebno zagotoviti dodatna sredstva?
ODGOVOR: Mesec dela zaposlenega raziskovalca na raziskovalnem projektu je
ovrednoten s standardno lestvico stroška mesečno na enoto v EUR (poenostavljena
oblika stroška) in poleg stroška plače vključuje tudi druge upravičene stroške, ki so
neposredno vezani na izvajanje raziskovalnega projekta. Skladno z Metodologijo
izračuna standardne lestvice stroška na enoto standardni strošek poleg plače
raziskovalca in prispevkov delodajalca sestavljajo še stroški blaga in storitev. Na
spletni strani javnega razpisa dodatno objavljamo izsek iz omenjene metodologije.
Ali za letošnji razpis v primeru daljše odsotnosti raziskovalca (bolezni, poškodbe,
porodniške) veljajo enaki pogoji kot so veljali v prejšnjih letih? Torej, da je potrebno
v takšnih primerih nadomestiti raziskovalca, s povsem enakimi pogoji?

10. 8. 2018

10. 8. 2018

ODGOVOR: Da, predvidoma bodo veljali enaki pogoji. Glej tudi odgovor pri
vprašanju št. 2.

3. Odgovori na vprašanja 18 - 24 (objava odgovorov dne 23. 8. 2018)
Št.
18.

19.

Vprašanje/Odgovor
Ali razpis/financiranje v okviru tega projekta dopušča vključitev v programsko
skupino, ki deluje kot partner v raziskovalni inštituciji, ki je registrirana v zahodni
regiji (kot partnerska gospodarska družba), vendar je matična inštitucija te
programske skupine iz osrednje slovenske regije.
Na naši raziskovalni inštituciji smo vključeni v programsko skupino, ki je uradno
registrirana na drugi inštituciji, ki pa ni locirana v isti regiji kot naša inštitucija. V to
programsko skupino bi radi vključili doktorja na začetku kariere v okviru tega
projekta. Ali je to dopustno?
ODGOVOR: Skladno z 2.3 točko javnega razpisa se raziskovalni projekt v celoti
umesti v eno od obeh kohezijskih regij (kohezijska regija Vzhodna Slovenija ali
kohezijska regija Zahodna Slovenija). Regija izvajanja je vezana na kraj izvajanja
aktivnosti projekta ter na sedež ali poslovno enoto raziskovalne organizacije, ki je
prijavitelj raziskovalnega projekta in v primeru izbora projekt izvaja (ne glede na
kohezijsko regijo drugih raziskovalnih organizacij, ki sestavljajo programsko
skupino). Glej tudi odgovor pri vprašanju št. 8.
Rada bi preverila, če je razdelitev občin na kohezijski regiji v tabeli v priponki
(shranjena iz spleta) pravilna oziroma kakšna je najnovejša razdelitev? Ne bi rada,
da kakšna tovrstna nedoslednost ogrozi financiranje projekta.
ODGOVOR: Javni razpis v točki 2.3 določa opredelitev regij v skladu s tabelo,
www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.
dostopno
na:
Tabelo smo dodatno objavili na spletni strani javnega razpisa.
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Objava
23. 8. 2018

23. 8. 2018

20.

21.

22.

23.

Eden izmed pogojev JR je, da raziskovalec na dan objave javnega razpisa ni v
delovnem razmerju pri raziskovalni organizaciji (RO) prijaviteljici projekta.
Raziskovalec je trenutno zaposlen v podjetju v gospodarstvu v obliki polne
zaposlitve za polni delovni čas (100%). Je pa bil na dan objave tega JR poleg polne
zaposlitve v podjetju (100%) še znanstveno-raziskovalno aktiven v RO v obliki
dopolnilne zaposlitve v obsegu 20% kot to dopušča zakonodaja.
Ali lahko takšen kandidat kandidira v okviru tega JR z RO, s katero je imel na dan
objave JR sklenjeno pogodbo v obliki 20% dopolnilne zaposlitve, čeprav je za polni
delovni čas (100%) zaposlen v podjetju v gospodarstvu?
ODGOVOR: Omejitev oz. pogoj iz javnega razpisa se nanaša tudi na dopolnilno
delo, saj je slednje oblika delovnega razmerja. Ne glede na zaposlitev v
gospodarski družbi raziskovalec v tem primeru ne izpolnjuje pogoja, da na dan
objave javnega razpisa ni v delovnem razmerju pri raziskovalni organizaciji
prijaviteljici projekta.
Glede na izkušnje iz dosedanjih podoktorskih projektov nas zanima, ali so v okviru
projekta upravičeni stroški podizvajalskih storitev, ki bi jih opravila gospodarska
družba, ki sodeluje v projektu?
ODGOVOR: Upravičeni so stroški, neposredno povezani z izvajanjem projekta. Glej
tudi vprašanje št. 16. Pred izvajanjem raziskovalnega projekta raziskovalna
organizacija in gospodarski subjekt sprejmeta pravno podlago, s katero opredelita
skupno izvajanje raziskovalnih aktivnosti. Gospodarski subjekt se v vlogi na javni
razpis med drugim zaveže, da prevzema vse pravne in finančne odnose, ki so pogoj
za uspešno sodelovanje in zaključek neodvisnega raziskovalnega projekta. Zaveže
se, da bo k izvedbi raziskovalnega projekta prispeval s fizičnimi in intelektualnimi
kapacitetami (uporaba znanja, opreme in drugih resursov podjetja) ter dejavno
omogočal učinkovito in uspešno izvedbo raziskovalnega projekta v okviru
raziskovalne organizacije.
Ali mora biti raziskovalec nujno član programske skupine? Kaj, če programska
skupina ni na voljo oziroma je na inštituciji samo ena in njen vodja ni naklonjen
sprejemu raziskovalca v skupino?
ODGOVOR: Vključenost raziskovalca v programsko skupino, ki je opredeljena v
vlogi na javni razpis, od dneva zaposlitve na operaciji do najmanj izteka obdobja
sofinanciranja je pogoj za sofinanciranje raziskovalnega projekta. Na programsko
skupino je vezano tudi ocenjevanje vloge na javni razpis in doseganje uspešnosti
po izvedbi raziskovalnega projekta.
Prosimo za razjasnitev točke 3.2 javnega razpisa: glede pogojev za prijavitelja in
gospodarski subjekt.
1. Ali je zadoščeno pogoju, ki ga morata izpolnjevati prijavitelj in gospodarski
subjekt na naslednji način:
- da ima prijavitelj sedež v zahodni (Z) regiji ter dodatni kraj opravljanja dejavnosti
tudi v vzhodni (V) regiji ,
- gospodarski subjekt pa ima sedež ali lokacijo v vzhodni (V) regiji,
- v vlogi pa opredelita, da se bo projekt izvajal npr. v vzhodni (V) regiji.
2. Na kakšen način prijavitelj dokazuje dodatni kraj opravljanja dejavnosti?
ODGOVOR: Ad 1) Glej odgovora pri vprašanjih št. 8 in 18. Pripominjamo, da je
raziskovalni projekt možno izvajati le na lokacijah (sedež ali poslovna enota), kjer
obstajajo fizične in intelektualne kapacitete (znanje, oprema in drugi resursi), ki so
potrebne za uspešno izvedbo raziskovalnega projekta.
Ad 2) Poslovna enota prijavitelja mora biti razvidna iz uradnih evidenc.
6

23. 8. 2018

23. 8. 2018

23. 8. 2018

23. 8. 2018

24.

Ali je potrebno naziv doktor pridobiti do 5.10.2018 ali do začetka zaposlitve?

23. 8. 2018

ODGOVOR: V skladu s pogoji za sodelovanje v vlogi na javni razpis je potrebno
doktorat znanosti pridobiti v obdobju med 1. 1. 2011 in rokom za oddajo vlog na ta
javni razpis, tj. do 5. 10. 2018.

4. Odgovori na vprašanja 25 - 32 (objava odgovorov dne 3. 9. 2018)
Št.
25.

26.

27.

Vprašanje/Odgovor
Točka 2.3. Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1
določa: »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.«
Prijavitelj ima sedež v Vzhodni Sloveniji, ima pa poslovni enoti (članici), ki imata
sedež v Zahodni Sloveniji. Glede na navedeno nas zanima, kako bi se umestili
prijavi, glede na dejstvo, da prijavitelj izvaja raziskovalno dejavnost v obeh
kohezijskih regijah, z gospodarskim subjektom iz Vzhodne Slovenije oziroma iz
Zahodne Slovenije?
ODGOVOR: Prijavitelj v vlogi na javni razpis opredeli regijo izvajanja glede na kraj
izvajanja aktivnosti projekta, hkrati pa morata imeti prijavitelj in gospodarski subjekt
v isti regiji sedež ali poslovno enoto z ustreznimi kapacitetami, ki omogočajo
izvajanje raziskovalnega projekta. V primeru, da je prijavitelj univerza, slednja v
vlogi na javni razpis med drugim opredeli, na kateri članici univerze (ali poslovni
enoti članice) se bo raziskovalni projekt izvajal, ter izkaže namero sodelovanja z
gospodarskim subjektom iz iste regije. Glej tudi odgovore pri vprašanjih št. 8, 18 in
23.
Kako so do kandidature upravičeni kandidati umetniških smeri, ker jim izobraževalni
sistem (še) ne omogoča pridobitve doktorata?
ODGOVOR: Uspešno zaključen doktorat znanosti je pogoj za sodelovanje v vlogi
na javni razpis. Raziskovalec, ki ni uspešno zaključil doktorskega študija v
zahtevanem obdobju, ne more sodelovati v okviru tega javnega razpisa.
1. V javnem razpisu za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1 je
navedeno, da mora raziskovalec v gospodarskem subjektu opraviti med 1275 in
2550 ur dela. Iz tega lahko sklepam, da vse obveznosti delodajalca izhajajo le iz
tega, da mora raziskovalcu omogočiti, da opravi zahtevane ure dela - seveda, na
njegovem raziskovalnem področju? Dodatnih obveznosti delodajalca, npr. v smislu,
zagotavljanja mentorja v določenem obsegu ur, ni zahtevanih z vidika razpisa?
2. Poleg tega me zanima ali morata biti izbrana fakulteta in gospodarski objekt iz
iste regije ali je dovolj, da ima univerza sedež v isti regiji, kot je gospodarski objekt?
ODGOVOR: Ad 1) Posebej poudarjamo, da je delodajalec za raziskovalca v tem
javnem razpisu raziskovalna organizacija in ne gospodarski subjekt. Gospodarski
subjekt se v vlogi na javni razpis med drugim zaveže, da prevzema vse pravne in
finančne odnose, ki so pogoj za uspešno sodelovanje in zaključek neodvisnega
raziskovalnega projekta. Zaveže se, da bo k izvedbi raziskovalnega projekta
prispeval s fizičnimi in intelektualnimi kapacitetami (uporaba znanja, opreme in
drugih resursov podjetja) ter dejavno omogočal učinkovito in uspešno izvedbo
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Objava
3. 9. 2018

3. 9. 2018

3. 9. 2018

28.

29.

30.

31.

32.

raziskovalnega projekta. Pred izvajanjem raziskovalnega projekta raziskovalna
organizacija in gospodarski subjekt sprejmeta pravno podlago, s katero opredelita
skupno izvajanje raziskovalnih aktivnosti, vključno z obveznostmi delodajalca.
Dodatne obveznosti gospodarskega subjekta v javnem razpisu niso posebej
specificirane.
Ad 2) Glej odgovor pri vprašanju št. 25.
Se lahko kandidat, ki je v času objave razpisa zaposlen na eni od fakultet, prijavi na
razpis, kjer bo raziskovalna organizacija druga fakulteta, če obe fakulteti spadata
pod isto univerzo? Ali sta torej fakulteti ločeni raziskovalni organizaciji ali spadata
pod raziskovalno organizacijo univerze?
ODGOVOR: Prijavitelj raziskovalnega projekta je univerza (ne glede na kraj
izvajanja oz. članico, ki projekt izvaja). Raziskovalec je bil v tem primeru na dan
objave javnega razpisa v delovnem razmerju pri raziskovalni organizaciji prijaviteljici
projekta in torej ne izpolnjuje pogoja za sodelovanje v vlogi na javni razpis iz 3.2
točke javnega razpisa.
Ali mora biti gospodarski partner prijavljen kot raziskovalna organizacija?
ODGOVOR: Javni razpis tega ne zahteva.
1) Ali je prijava s tujim raziskovalcem obvezno v slovenščini ali je lahko v
angleščini?
2) Ali so pri tujcih kakšne omejitve glede države (npr. samo EU)? Konkretno nas
zanima prijava raziskovalca iz ene izmed držav Zahodnega Balkana, ki ni članica
EU.
3) Ali mora imeti kandidat šifro ARRS na dan oddaje vloge, ali zadostuje, da jo v
primeru uspeha na razpisu pridobi do prvega dne zaposlitve (da se lahko vključi v
programsko skupino)?
ODGOVOR: Ad 1) Vlogo na javni razpis je potrebno oddati v slovenskem jeziku.
Glej tudi odgovor pri vprašanju št. 7.
Ad 2) Javni razpis ne opredeljuje omejitev glede države, iz katere prihaja
raziskovalec oz. pogoji niso vezani na državljanstvo raziskovalca. Raziskovalec
mora izpolnjevati z javnim razpisom določene pogoje.
Ad 3) Pridobljena šifra ARRS ni pogoj za prijavo na javni razpis, vendar jo vpišete
na predvideno mesto v obrazcih, če jo je raziskovalec že pridobil. Šifro ARRS pa
raziskovalec obvezno pridobi za potrebe izvajanja operacije, pri čemer mora biti iz
uradnih evidenc razvidna tudi njegova vključenost v programsko skupino, s katero
se raziskovalna organizacija prijavlja na javni razpis.
Ali mora imeti kandidat – raziskovalec ob prijavi na Javni razpis za spodbujanje
raziskovalcev na začetku kariere 2.1 že šifro raziskovalca in biti vpisan v SICRIS?
ODGOVOR: Glej odgovor pri vprašanju št. 30.
1. Kakšne so posledice (finančne oz. druge), v kolikor raziskovalna skupina ne uspe
izpolniti v JR navedenega pogoja: »najkasneje do 31. 3. 2023 doseči kvantitativno
oceno A' točk SICRIS programske skupine v skladu z elementi ocene iz 2.1 točke
javnega razpisa, kar je najmanj v enaki vrednosti, kot jih je imela programska
skupina ob datumu roka za oddajo prijavnih vlog na ta javni razpis (5. 10. 2018)«?
V primeru v preteklosti zelo uspešne raziskovalne skupine, ki ima trenutno veliko
število točk, bi se namreč lahko zgodilo, da namreč le-ta ne bi uspela doseči enakih
ali celo višjih točk ob zaključku projekta oz. do 31.3.2023, saj je dinamika objav itd.
odvisna od dinamike raziskovanj, sestave članov skupine itd.
2. Ali mora biti vodja programske skupine zaposlen pri prijavitelju (JRO) ali zadošča,
da gre za skupno programsko skupino, v katero so vključeni raziskovalci prijavitelja,
vodja programske skupine pa je zaposlen pri partnerski JRO?
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3. 9. 2018

3. 9. 2018

3. 9. 2018

3. 9. 2018

3. 9. 2018

ODGOVOR: Ad 1) Uspešna izvedba raziskovalnega projekta, kot jo opredeljuje
točka 2.1 javnega razpisa, je pogoj za sofinanciranje raziskovalnega projekta oz.
upravičenost stroškov operacije. V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti,
lahko ministrstvo zahteva vračilo sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
V okviru ocenjevanja vlog na javni razpis usposobljenost prijavitelja za izvedbo
operacije (kvaliteta programske skupine) pomembno vpliva na možnost projekta, da
je izbran v sofinanciranje, zato mora biti ocenjena kvaliteta programske skupine
(dosežena kvantitativna ocena A' točk SICRIS programske skupine) ob koncu
operacije najmanj enaka kot ob datumu roka za oddajo vlog na javni razpis.
Ad 2) Vodja programske skupine ni nujno zaposlen pri prijavitelju. Raziskovalec se
vključi v programsko skupino pri prijavitelju, ki sicer ni matična organizacija
raziskovalne skupine, temveč je del programske skupine kot izvajalec
raziskovalnega programa.

5. Odgovori na vprašanja 33 - 44 (objava odgovorov dne 14. 9. 2018)
Št.
33.

34.

35.

1

Vprašanje/Odgovor
Ali lahko v razpisu sodeluje podjetje, ki je ustanovljeno po Zakonu o Zavodih v
zasebni lasti? Za podrobno razjasnitev lahko priložimo zapis iz poslovnega registra.
ODGOVOR: V okviru javnega razpisa lahko sodeluje gospodarski subjekt, ki je
pravna oseba, ustanovljena po ZGD1 ali ZZad2.
Točka 3.2. javnega razpisa predpisuje, da lahko na razpisu sodeluje raziskovalec, ki
na dan objave razpisa ni v delovnem razmerju pri raziskovalni organizaciji
prijaviteljici projekta.
Merilo 4, točka c pa pravi, da 5 točk pridobijo vloge, v katerih je načrtovano
izvajanje raziskovalnega projekta v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija s strani
raziskovalca, ki je na dan objave javnega razpisa zaposlen na področju RRI v
kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Prosim za pojasnilo: ni nujno, da je raziskovalec brezposeln, ampak da na dan
objave razpisa ni bil zaposlen pri prijaviteljici projekta? Torej velja, da ni upravičen,
če je bil na dan objave razpisa zaposlen na RRI pri prijaviteljici. Lahko pa je bil
zaposlen kjerkoli drugje na področju RRI? Razumemo prav?
ODGOVOR: Raziskovalec, ki je bil na dan objave javnega razpisa v delovnem
razmerju pri raziskovalni organizaciji prijaviteljici projekta, v vlogi na javni razpis ne
more sodelovati (pogoj). V primerih, da je bil raziskovalec na dan objave javnega
razpisa prijavljen v evidenco brezposelnih oseb, nezaposlen, v delovnem razmerju v
RRI ali drugi dejavnosti, lahko sodeluje, če izpolnjuje pogoje, določene v točki 3.2
javnega razpisa. Merilo 4 se nanaša na pridobivanje dodatnih točk za vloge, v
katerih sodelujejo raziskovalci, ki jim je v skladu s predmetom javnega razpisa
namenjena posebna pozornost.
Ali lahko isti kandidat kandidira pri dveh različnih raziskovalnih organizacijah, in
sicer: z eno vlogo v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, z drugo vlogo pa v
kohezijski regiji Vzhodna Slovenija?

Objava
14. 9. 2018

14. 9. 2018

14. 9. 2018

Zakon o gospodarskih družbah, Uradni list RS št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13,

55/15 in 15/17 (v nadaljnjem besedilu: ZGD).
2
Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZZad).
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36.

37.

38.

39.

40.

ODGOVOR: Posamezni raziskovalec je lahko vključen le v okviru enega
raziskovalnega projekta, prijavljenega na javni razpis. V primeru, da je posamezni
raziskovalec vključen v več prijavljenih raziskovalnih projektih, se upošteva prva
prejeta oziroma prva evidentirana prijavna vloga.
Zanima me, če se lahko ponovno prijavim na razpis. Leta 2013, ko sem tudi
doktorirala, sem sodelovala pri projektu, ki je bil izbran na javnem razpisu 430168/2013. Projekt se je zaključil v letu 2015. V razpisu sem pod pogoji za
raziskovalce zasledila le, da ne smejo zaprositi kandidati, ki so bili izbrani na
razpisu leta 2016. Kaj pa tisti iz leta 2013?
ODGOVOR: V okviru javnega razpisa lahko sodelujejo tudi raziskovalci, ki so
sodelovali v okviru Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku
kariere, objavljenega v Uradnem listu RS št. 69/2013 z dne 23.8.2013, pod
pogojem, da izpolnjujejo druge z razpisom določene pogoje.
Zanima
me,
ali
je
mogoče
financiranje
zamakniti za nekaj mesecev (nosečnost, starševstvo)? Se pravi, da namesto z
aprilom začnem avgusta? Bi se v tem primeru lahko zamaknilo financiranje naprej
ali se pač skrajša financiranje do datuma 31.3.2022?
ODGOVOR: 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). Zamikanje pričetka ali krajšanje trajanja projekta ni predvideno. Glej
odgovore pri vprašanjih št. 2, 5, 12 in 17.
Zanima me, ali je nujno, da ima prijavitelj RO svojo programsko skupino?
V mojem konkretnem primeru je tako, da bi bil prijavitelj RO št.1, vključenost v
programsko skupino pa bila na RO št. 2 (v to skupino so vključeni na RO št. 1) ali
pa lahko ostanem v programski skupini RO št. 3.
ODGOVOR: Pogoj za prijavo na javni razpis in sofinanciranje raziskovalnega
projekta je vključenost raziskovalca v raziskovalno skupino raziskovalnega
programa, v okviru katerega je podana prijava na javni razpis. Prijavijo se lahko vse
raziskovalne organizacije, ki so izbrane za koncesionarja za izvajanje javne službe
na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa, ne glede na
to, ali v raziskovalnem programu nastopajo kot matična raziskovalna organizacija ali
izvajalec. Raziskovalec se v programsko skupino vključi pri prijavitelju
raziskovalnega projekta za celotno obdobje izvajanja projekta. Glej tudi
odgovore pri vprašanjih št. 13, 18, 22 in 32.
Glede na navedeno v razpisnem besedilu naj bi bila prijava na razpis onemogočena
vsem, ki smo v kakršnemkoli delovnem razmerju s katerokoli članico prijavitelja
(univerza). Sama sem zaposlena v programski skupini z absolutno minimalnim
številom ur zaradi izvedbe del na raziskovalnem programu. To je moja edina
zaposlitev, pred tem sem bila nekaj časa v evidenci brezposelnih oseb Zavoda za
zaposlovanje.
Ali izpolnjujem pogoje za prijavo na projekt preko prijavitelja, kjer sem v programski
skupini?
ODGOVOR: Omejitev oz. pogoj iz javnega razpisa se nanaša na vse zaposlitve
(delovno razmerje), ne glede na vrsto ali obseg. Če ste bili na dan objave javnega
razpisa v delovnem razmerju na članici univerze s skrajšanim delovnim časom, na
javnem razpisu v okviru iste univerze ne morete sodelovati.
Na vprašanje št. 32 (1). »Kakšne so posledice (finančne oz. druge), v kolikor
raziskovalna skupina ne uspe izpolniti v JR navedenega pogoja: »najkasneje do 31.
10

14. 9. 2018

14. 9. 2018

14. 9. 2018

14. 9. 2018

14. 9. 2018

3. 2023 doseči kvantitativno oceno A' točk SICRIS programske skupine v skladu z
elementi ocene iz 2.1 točke javnega razpisa, kar je najmanj v enaki vrednosti, kot jih
je imela programska skupina ob datumu roka za oddajo prijavnih vlog na ta javni
razpis (5. 10. 2018) ? V primeru v preteklosti zelo uspešne raziskovalne skupine, ki
ima trenutno veliko število točk, bi se namreč lahko zgodilo, da le-ta ne bi uspela
doseči enakih ali celo višjih točk ob zaključku projekta oz. do 31.3.2023, saj je
dinamika objav itd. odvisna od dinamike raziskovanj, sestave članov skupine itd.« ,
ste podali zelo splošen odgovor oz. povzeli navedbe iz javnega razpisa, ki jih
potencialni prijavitelji že poznajo vendar iz njih ne morejo razbrati, kakšne so
posledice (finančne, druge) eventualnega nedoseganja ocene A', kot je to mogoče v
primeru nedoseganja števila v vlogi načrtovanega obsega ur sodelovanja
raziskovalca pri gospodarskem subjektu, kjer je predvidena 10% finančna korekcija.
Prosimo za dodatno pojasnilo, po kakšnih pravilih boste obravnavali tovrstne
primere in kakšni so predvideni obsegi finančnih korekcij v primeru nedoseganja
točk?

41.

42.

ODGOVOR: V odgovoru na vprašanje št. 32 smo pojasnili, da je uspešna izvedba
raziskovalnega projekta, kot jo opredeljuje točka 2.1 javnega razpisa, pogoj za
sofinanciranje raziskovalnega projekta. V primeru neizpolnitve te pogodbene
obveznosti, ministrstvo zahteva vračilo sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi. Delna finančna korekcija torej za tovrstno neizpolnitev ni predvidena, saj
gre v tem primeru za neizpolnjevanje pogoja za sofinanciranje projekta oz.
neuspešno izveden raziskovalni projekt.
Zanima nas, kakšne so obveznosti gospodarskega subjekta do raziskovalca
oziroma ministrstva, v smislu financiranja in poročil o raziskovalnem delu.
ODGOVOR: Gospodarski subjekt se v vlogi na javni razpis zaveže, da bo k izvedbi
raziskovalnega projekta prispeval s fizičnimi in intelektualnimi kapacitetami
(uporaba znanja, opreme in drugih resursov podjetja) ter dejavno omogočal
učinkovito in uspešno izvedbo raziskovalnega projekta. Pred izvajanjem
raziskovalnega projekta raziskovalna organizacija in gospodarski subjekt sprejmeta
pravno podlago, s katero opredelita skupno izvajanje raziskovalnih aktivnosti.
Raziskovalcu mora gospodarski subjekt omogočiti, da v obdobju izvajanja celotne
operacije v okviru raziskovalnega projekta izvede načrtovan obseg (evidentiranih)
opravljenih ur raziskovalnega dela v skladu z vlogo na javni razpis. Sofinanciranje
projekta s strani gospodarskega subjekta ni predvideno. Poročanje poteka v skladu
z 10. točko javnega razpisa in je v domeni raziskovalne organizacije, ki je
upravičenec do sredstev financiranja. Glej tudi odgovor na vprašanje št. 27.
1. Je lahko raziskovalec/-ka, ki pridobi projekt, poleg 100 % zaposlitve na fakulteti,
tekom izvajanja projekta tudi dopolnilno zaposlen pri gospodarskemu subjektu?
2. Ali morajo biti tudi vse priloge, dokazila ipd. (sodno) prevedene v slovenski jezik
(v primeru, da je kandidat/-ka iz tujine)? Namreč v FAQ je zavedeno samo, da mora
biti vloga v slovenskem jeziku, ali to vključuje vse obrazce z vsemi dokazili?
3. Ali kandidat/-ka, ki je bil/-la financiran/-a iz Javnega razpisa za spodbujanje
raziskovalcev na začetku kariere (objavljen avgusta 2013, Ur. l. RS št. 69/2013),
upravičen do financiranja v okviru razpisa 2.1? Namreč zasledili smo le omejitev v
zvezi z razpisom JR Raziskovalci 2.0 (2016) …?
ODGOVOR: Ad 1) Za namen izvajanja predmetnega raziskovalnega projekta, ki je
predmet prijave na ta javni razpis, dopolnilna zaposlitev ni predvidena, saj 100 %
zaposlitev pokriva izvedbo raziskovalnega projekta v celoti. Druge oblike delovnih
razmerij, poleg 100% pogodbe o zaposlitvi, so izvedljive skladno z dovoljeno
zakonodajo, pri čemer zajemajo druge delovne naloge, ki niso vezane na projektne
11

14. 9. 2018

14. 9. 2018

43.

44.

aktivnosti. Obveznosti iz tovrstnih delovnih razmerij po pogodbah o zaposlitvi
morajo biti nedvoumno ločene za posamezne projektne vsebine.
Ad 2) V slovenskem jeziku morajo biti predloženi vsi obrazci, ki so bili objavljeni na
spletni strani javnega razpisa. Nekatera specifična dokazila (npr. pogodba o
zaposlitvi v tujini…), se lahko predložijo tudi v tujem jeziku. Če je raziskovalec
pridobil doktorat znanosti v tujini, predloži kopijo diplome v tujem jeziku, v roku
enega (1) meseca po roku za oddajo vlog na javni razpis, t.j. do 5. 11. 2018, pa
predloži tudi mnenje ENIC-NARIC centra Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport, ki izkazuje primerljivost izobrazbe, pridobljene v tujini, z javno veljavnimi
študijskimi programi v Republiki Sloveniji. V primeru nejasnosti vsebine
posameznega dokazila lahko ministrstvo zaprosi prijavitelja za dodatno pojasnilo ali
predložitev prevoda.
Ad 3) Da, glej odgovor pri vprašanju št. 36.
1. Zanima me namreč, ali je nujno, da ima prijavitelj RO svojo programsko skupino?
Če RO nima svojega raziskovalnega programa, je lahko le-ta iz druge kohezijske
regije? V mojem primeru bi bila RO iz vzhodne regije, vključena pa bi bila v program
na zahodni regiji (pod vodstvom osebe, ki je zaposlena na zahodni regiji).
2. Poleg tega me zanima še pojasnilo glede točke 2.3 Regija izvajanja, in sicer v
razpisni dokumentaciji piše, da se lahko aktivnosti izvajajo LE v regiji, kjer imata
prijavitelj in gospodarski partner sedež ali poslovno enoto. Ali to pomeni, da se niti
del raziskav ne more izvesti v drugi regiji v sodelovanju z možnostmi programske
skupine? Če je temu tako, potem takšno določilo, ki onemogoča sodelovanje
raziskovalnih organizacij ni skladno s točko 2.1, v kateri piše: “Javni razpis
predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi
organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj
zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije (v nadaljnjem besedilu: RRI).”
ODGOVOR: Ad 1) Raziskovalec se v raziskovalni program vključi pri prijavitelju
raziskovalnega projekta, zato je nujno, da raziskovalna organizacija, ki prijavlja
projekt, sodeluje v programski skupini kot matična organizacija ali izvajalec.
Vključenost v raziskovalni program je vezana na prijavitelja raziskovalnega projekta,
regija izvajanja pa na kraj izvajanja aktivnosti. Glej tudi odgovor na vprašanje št. 38.
Ad 2) Pogoj javnega razpisa, ki je med drugim namenjen vzpostavitvi povezave
med raziskovalnim in podjetniškim okoljem ter predstavlja vzvod za večjo
povezanost
in
sodelovanje
med
raziskovalnimi
organizacijami
in
gospodarstvom, je izvedba aktivnosti raziskovalnega projekta v celoti v eni od
kohezijskih regij, za katero se prijavitelj opredeli pri prijavi raziskovalnega projekta.
Ali je lahko SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.
o. o. (http://www.snaga-mb.si), sodelujoča gospodarska družba?

14. 9. 2018

14. 9. 2018

ODGOVOR: Lahko, če izpolnjuje B. Pogoje za gospodarski subjekt iz 3.2 točke
javnega razpisa.

6. Odgovori na vprašanja 45 - 54 (objava odgovorov dne 18. 9. 2018)
Št.
45.

Vprašanje/Odgovor
Ali je lahko v vlogi gospodarskega subjekta pri projektu tudi kmetija, ki je
registrirana (dopolnilna dejavnost)? Kaj pa podjetje, ki ga je ustanovila občina, pa je
sedaj d.o.o.?
ODGOVOR: Dopolnilna dejavnost na kmetiji nima podlage v ZGD ali ZZad, zato v
12
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46.

47.

48.

okviru dopolnilne dejavnosti kmetija ne more sodelovati na tem javnem razpisu.
Podjetje, ki je ustanovljeno po ZGD, lahko sodeluje, ne glede na to, kdo je njegov
ustanovitelj. Glej odgovor na vprašanje št. 33.
Ker moj projekt traja še naslednji dve leti, me zanima, ali je mogoče prestaviti
začetek raziskovalnega podoktorskega projekta, v primeru če bi bila moja prijava
na Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere uspešna?
ODGOVOR: Ni mogoče.
1. Je lahko raziskovalec/-ka, ki pridobi projekt, poleg 100 % zaposlitve na fakulteti
tekom izvajanja projekta tudi dopolnilno zaposlen pri gospodarskemu subjektu:
a. ki je partner v projektu,
b. ki ni partner v projektu?
2. Ali morajo biti tudi vse priloge, dokazila ipd. (sodno) prevedene v slovenski jezik
(v primeru, da je kandidat/-ka iz tujine)? V FAQ (vpr.7 in 30.) je navedeno, da mora
biti vloga v slovenskem jeziku, ne vemo pa ali to vključuje tudi vse priloge?
3. Ali lahko sodeluje tudi kandidat, ki je že bil financiran v okviru Javnega razpisa
za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere (objavljen avgusta 2013, Ur. l. RS
št. 69/2013), saj je v sedanjem JR le prepoved sodelovanja kandidatov, ki so bili
sofinancirani v okviru Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku
kariere 2.0 (objavljen v Uradnem listu RS št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016)?
ODGOVOR: Ad 1) Glej odgovor na vprašanje št. 42. Ne glede na to, ali je
gospodarski subjekt partner v projektu ali ne, je dopolnilna zaposlitev raziskovalca
pri gospodarskem subjektu možna, vendar ne v okviru istega raziskovalnega
projekta, ki je predmet prijave na javni razpis in za katerega je raziskovalec
zaposlen s polnim delovnim časom na raziskovalni organizaciji.
Ad 2) Glej odgovor na vprašanje št. 42.
Ad 3) Lahko, če izpolnjuje pogoje za sodelovanje v vlogi na javni razpis iz 3.2 točke
javnega razpisa.
V projekt nameravamo vključiti start-up podjetje, ki ima vprašanje glede naslednjega
pogoja:
- na dan 31. 12. v letu pred objavo tega razpisa ni bil v stanju insolventnosti po 14.
členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C);
14. člen tega zakona določa insolventnost takole:
(3) Če se ne dokaže drugače, velja, da je dolžnik postal dolgoročno plačilno
nesposoben:
1. če je vrednost njegovega premoženja manjša od vsote njegovih obveznosti (v
nadaljnjem besedilu: prezadolženost),
2. pri dolžniku, ki je kapitalska družba: tudi če je izguba tekočega leta skupaj s
prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče
pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv.
Izbrani gospodarski subjekt zaradi svoje starosti (je mlajše od 3 let) ne more biti
podjetje v težavah. Na dan 31. 12. 2017 je bilo insolventno po 2. alineji 3. odstavka
14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju. Sedaj podjetje ni več insolventno.
Ali lahko to podjetje sodeluje kot gospodarski subjekt na tem razpisu? Katera
dokazila potrebujemo?
ODGOVOR: Gospodarski subjekt ne more sodelovati v vlogi na javni razpis, če je
bil na dan 31. 12. 2017 v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Vlogi na javni
13
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49.

50.

51.

52.

53.

razpis je potrebno priložiti originalno Izjavo o izpolnjevanju razpisnih pogojev za
gospodarski subjekt, podpisano s strani odgovorne osebe gospodarskega subjekta.
Kandidat, ki se vrača iz tujine, ima dokazila o pridobljeni izobrazbi in bivališču v
grškem jeziku, za izobrazbo lahko zaprosi za potrdilo v angleškem jeziku. So ta
potrdila zadostna za prijavo, ali jih je potrebno prevesti in overiti?
ODGOVOR: Glej odgovor na vprašanje št. 42.
1) Raziskovalec so bo prijavil na razpis, kjer bi bil prijavitelj javni visokošolski zavod
(univerza) – ampak raziskovalec bo delal na specifični fakulteti v specifični
programski skupini. Pod Merilo 2 je navedeno, da se bo ocenjevalo usposobljenost
prijavitelja za izvedbo operacije - družbeno-ekonomska relevanca programske
skupine - kar ni jasno. Torej, ali se bo ocenjevala A3 programske skupine ali
prijavitelja? Tukaj me zanima, ali se bo merilo A3 celotne univerze - ali specifične
programske skupine znotraj fakultete, ki spada pod univerzo?
2) Kje v prijavnici se navede specifično programsko skupino, za katero se meri A3?
3) Ali je možen na spletu vpogled v točkovnik A3 za vse programske skupine v
Sloveniji?
ODGOVOR: Ad 1) Ocena A3 programske skupine je vezana na programsko
skupino, v okviru katere naj bi raziskovalec sodeloval pri izvedbi raziskovalnega
projekta, ki je predmet prijave na javni razpis. V primeru, da se bo raziskovalni
projekt izvajal v programski skupini na članici univerze, se upošteva A3 te
programske skupine ne glede na to, da je prijavitelj univerza. Glej tudi odgovor na
vprašanje št. 13.
Ad 2) Programsko skupino se navede v obrazcu II. Predstavitev raziskovalnega
projekta v razdelku Programska skupina, v kateri bo raziskovalec zaposlen
(naziv, vodja in šifra).
Ad 3) Javni vpogled v A3 ocene programskih skupin je mogoč preko
informacijskega sistema SICRIS.
Ker bi se rad kot posameznik prijavil na ta razpis, me zanima, če je slučajno
neskladen
z
razpisom
ARRS
https://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rproj/razpisi/18/razp-proj-18.asp? Torej, če se
prijaviš na enega, ali je/ni dovoljeno, da se hkrati prijaviš tudi na drugega?
ODGOVOR: Kot posameznik se na javni razpis ne morete prijaviti. Prijavi se
raziskovalna organizacija, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje iz 3.2 točke javnega
razpisa. Javni razpis ne določa omejitev glede prijav na druge javne razpise v okviru
projektnih vsebin, ki niso predmet vloge na ta javni razpis. Prijavitelj mora ob oddaji
vloge na javni razpis med drugim izpolnjevati pogoj, da za iste stroške ni pridobil ali
ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih sredstev lokalnega,
nacionalnega ali EU proračuna.
Ali je sprejemljivo, da RO prijaviteljica zaposli raziskovalca na začetku kariere za
polni delovni čas, pri tem pa bi v predvidenem obdobju trajanja projekta ta
raziskovalec koristil neplačani izredni dopust v okviru zakonskih možnosti? Seveda
bi zagotovili, da to ne bi vplivalo na program dela (v RO in tudi v partnerskem
podjetju) in predvidene rezultate.
ODGOVOR: Raziskovalec ima pravico do odsotnosti brez nadomestila plače v
okviru zakonskih možnosti in na podlagi odobritve s strani delodajalca raziskovalne organizacije, ki je odgovorna za uspešno izvedbo raziskovalnega
projekta v skladu z vlogo na javni razpis.
Zaradi poenotenja blagovnih znamk se bo pri gospodarskem subjektu v
času, ko se bodo projekti že izvajali, verjetno spremenilo ime. Kakšen je
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v takšnem primeru
nadaljevanje projekta?

54.

postopek

urejanja

dokumentacije

za

normalno

ODGOVOR: Gospodarski subjekt o vseh spremembah v zvezi s projektom obvesti
upravičenca (raziskovalno organizacijo), ta pa obvesti ministrstvo, skladno s
pogodbo o sofinanciranju.
V delu, ki se nanaša na formalno izpolnjevanje pogojev RO (prijavitelj), je tudi
alineja:
"8. vodja programske skupine ali raziskovalec v raziskovalni organizaciji
prijaviteljici ni hkrati tudi družbenik ali odgovorna oseba sodelujočega
gospodarskega subjekta, ni z njim v sorodstvenem razmerju ali kako drugače
interesno povezan."
Prosim za natančno definicijo opredelitve raziskovalec v raziskovalni organizaciji
prijaviteljici in interpretacijo v kontekstu tega razpisa. Iz zapisanega
bi bilo po eni strani denimo moč sklepati, da so mišljeni vsi raziskovalci v RO, po
drugi strani, glede na uporabljeno edninsko obliko pa, da gre za raziskovalca, ki
prijavlja projekt (ki v času prijave ni zaposlen v RO prijaviteljici).
ODGOVOR: Navedba se nanaša na raziskovalca, ki sodeluje v vlogi na ta javni
razpis, in vodjo programske skupine, v okviru katere je podana vloga na javni razpis
in v kateri nato raziskovalec izvaja raziskovalni projekt - v relaciji do sodelujočega
gospodarskega subjekta.
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