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Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021 

 

Kratek opis: 

(So)Financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:  

a) manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov;  

b) podoktorskih temeljnih in aplikativnih;  

c) program dr. Aleša Debeljaka;  

d) večjih temeljnih in aplikativnih.  

 

Višina financiranja na prijavitelja:  

- za projekte a) in b): 16.400.000,00 EUR, glede na razrez sredstev po znanstvenih 
vedah; za projekte c): 1.200.000,00 EUR; za projekte d): 1.600.000,00 EUR; 

- temeljni oz. aplikativni projekti = financirani v letnem finančnem obsegu cca. 
100.000 EUR; vsak projekt, prijavljen v višini 100.000 EUR, je lahko odobren v višini 
100.000 EUR ali 50.000 EUR; 

- program AD = financirani v letnem finančnem obsegu cca. 100.000 EUR; 
- večji projekti = financirani v letnem finančnem obsegu cca. 200.000 EUR; 
- temeljne projekte ARRS financira do 100% utemeljenih stroškov, aplikativne do 75% 

utemeljenih stroškov. 
- Začetek (so)financiranja predvidoma 1. 8. 2021, (so)financiranje traja do treh let, 

razen podoktorskih, ki bodo dve leti. 

 

Skrajni rok za oddajo vloge:  

S kvalificiranim digitalnim potrdilom – do vključno 12. 2. 2021 do 14. ure. Brez digitalnega 
potrdila ima oddaja enak rok, vendar je ta postopek veliko bolj kompliciran.  

Opomba: paziti na interne postopke na fakultetah, saj je potrebno nekje 2 tedna prej 

iskati podpise od dekana/-nje.   

 

Upravičenci:  

- raziskovalne organizacije (RO), ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih 
raziskovalne in razvojne dejavnosti ter zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register 
zasebnih raziskovalcev; 

- program AD in večje projekte lahko prijavijo le raziskovalne organizacije; 
- če sodeluje več izvajalcev, je prijavitelj matična RO. 

 

Pogoji:  
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- prijavitelj večjega aplikativnega projekta, aplikativnega projekta oziroma 
aplikativnega podoktorskega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih 
stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o 
sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju), in sicer za celotno obdobje 
izvajanja projekta glede na vrednost cene efektivnih ur raziskovalnega dela ob 
začetku financiranja: 

o projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne organizacije, vpisane v 
evidenco RO, razen gospodarskih družb; 

o sofinanciranje mora biti obvezno v denarju; 
- sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami; 
- vodja projekta ima evidenčno št. raziskovalca; 
- vodja ne sme imeti predhodnih negativnih ocen zaključnih poročil, ali manj točk od 

skupnega mejnega praga vseh ocen;  
- vodje so vodje največ 1 projekta eno leto po datumu za oddajo prijave; 
- podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec - če je že izvajal tak projekt, se ne 

more prijaviti; 
- posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega projekta. 

 

Dodatni pogoji: 

- za tiste, ki se prijavljajo z madžarsko NKFIH in švicarsko SNSF: prijava sestavljena 
iz skupnega znanstvenega opisa; izpolnjeni vstopni pogoji vseh sodelujočih agencij; 
prag je 20% uspešnost prijav na javni razpis, če jih bo več, bo izbor; medsebojno 
obveščevanje o postopkih. 

 

Upravičeni stroški: 

- preračun v efektivne ure raziskovalca: 1 FTE = 1.700 ur: 

 


