OBRAZEC 1: ARRS-RI-IP-2021V2

PRIJAVA INFRASTRUKTURNEGA PROGRAMA (IP) ZA OBDOBJE 2022 –2027
A. SPLOŠNI PODATKI
1. Vrsta prijave
Nadaljevanje obstoječega programa1
Nova prijava
Projekt2
Šifra
Naslov
V primeru oddaje prijave s strani članice univerze:
Delna prijava infrastrukturnega programa Univerze v

3

V okviru infrastrukturnega programa se predvideva izvajanja ESFRI projekta
DA4
NE
2. Številka RO, naslov in vodja infrastrukturnega programa (IP)
Številka RO

RO izvajalka infrastrukturnega programa

Številka
članice5

Naziv članice RO

Številka IP

Naslov infrastrukturnega programa

Številka
raziskovalca
(ARRS)

Vodja infrastrukturnega programa6

1

V primeru nadaljevanja infrastrukturnega programa je sestavni del prijavne vloge Poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa v
obdobju 2015 – 2021, ki se odda na OBRAZCU 2: ARRS-RI-ZP-2021.
2
V skladu s 4. odstavkom 68. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.)
(Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) raziskovalna organizacija, ki še nima
raziskovalnega ali infrastrukturnega programa, lahko prijavi nov raziskovalni ali infrastrukturni program le, če ob prijavi agencija tej RO
sofinancira najmanj en raziskovalni projekt. Bilateralni projekt iz šestega odstavka 4. člena navedenega pravilnika se ne šteje.
3
V primeru delne prijave morajo vse organizacijske enote iz točke 3 tega obrazca biti navedene v Krovni prijavni vlogi Univerze na obrazcu
OBRAZEC 3: Prijava-Uni. Kot delna prijava se šteje tudi prijava oddana s strani rektorata za del infrastrukturnega programa, ki se izvaja na
organizacijskih enotah rektorata.
4
V primeru izbire DA se priloži priloga OBRAZEC 4: Priloga ESFRI. Vsebina izvajanja ESFRI projektov ni predmet ocenjevanja tega javnega
poziva/razpisa in se je v prijavni obrazec OBRAZEC 1: ARRS-RI-IP-2021 ne navaja, temveč se vsebina navede v OBRAZEC 4: Priloga ESFRI.
Obseg ESFRI projektov, ki se bodo financirali, bo določilo ministrstvo pristojno za znanost za izbrane izvajalce na tem javnem pozivu/razpisu
na letni ravni skladno z veljavnimi predpisi.
5
Izpolnite v primeru oddaje s strani članice univerze: vpišite naziv članice in številko članice iz Evidence RO.
6 Izraz vodja infrastrukturnega programa je zapisan v moški slovnični obliki in je uporaben kot nevtralen za ženske in moške. Vodja
infrastrukturnega programa mora izpolnjevati pogoje, kot jih določa 30. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18–ZNOrg in 9/19.
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3. Organizacijska/e enota/e izvajanja infrastrukturnega programa
Vsaka JRO oziroma RO s koncesijo ima lahko samo en infrastrukturni program, ki mora biti
strukturno (glede organizacije, dejavnosti, kadrov) in finančno razdeljen, če se izvaja v več
organizacijskih enotah JRO oziroma RO s koncesijo.
Infrastrukturni program v RO izvaja/jo naslednja/e notranja/e organizacijska/e enota/e (OE) - (t.j.
obračunska/e enota/e)
Zap.št.
Naziv OE
Vodja OE
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4. Kontaktna oseba
Ime in priimek
E-naslov
Telefon
5. Primarno raziskovalno področje7
Raziskovalno področje) A
FORD/FOS B
CERIF – CERCS

C

Družbeno ekonomski cilji D
A

http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp; navedite do podpodročja, n.p. 1.01.01, ne navajajte področja - 7
Interdisciplinarne raziskave
B
http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/klasif-znan-FOS.asp; navedite do področja, n.p. 1.1
C http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-cerif-cercs.asp;
D http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/klasif-druzb-ekon-09.asp; med 1-11 in 13.1-14

6. Navedba največ dveh recenzentov, za katera prijavitelj ne želi, da ocenjujeta njegovo prijavno
vlogo
Ime in priimek
Ime ustanove zaposlitve

7. Zaprošeni obseg letnih ur infrastrukturnega programa (izraženo v plačnem FTE) 8:
V obseg zaprošenih ur ni zajet obseg namenjen financiranju ESFRI projektov (označite, da ste
seznanjeni z navedbo):

Zaprošeni obseg materialnih stroškov za blago in storitve ter amortizacijo na leto (Navedeni zneski niso
predmet tega poziva/razpisa, vendar se upoštevajo pri ocenjevanju kriterija Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja
(gl. 5. odstavek 66. člena in 5. odstavka 77. člena Pravilnika o postopkih. Specifikacija stroškov se navede rubriki B tega
obrazca v točkah 6.2.1 in 6.2.2.):

Skupaj:

od tega:

- Sofinanciranje materialnih stroškov za blago in storitve:
- Sofinanciranje stroškov amortizacije infrastrukturne opreme:

7

Navedite samo eno področje.
V skladu s 3. odstavkom 66. člena Pravilnika o postopkih znaša minimalni obseg financiranja infrastrukturne skupine 1 plačni FTE. V
rubrike vpisujete zaprošen letni obseg financiranja infrastrukturnega programa brez pričakovanega obsega sredstev za izvajanje ESFRI
projektov.
8
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B. VSEBINA / OPIS INFRASTRUKTURNEGA PROGRAMA
1. Vsebina infrastrukturnega programa (prestavitev ključnih ciljev (1-10) in njihov kratek opis, do
največ 5 strani):

1.1 Description of the infrastructural program (in English, up to 5 pages):

1.2 . Ključne besede (do največ 5):

1.3 Keywords (in English, up to 5):

2. Prikaz infrastrukturne podpore raziskovalni dejavnosti in drugim uporabnikom9
Infrastrukturni program v največjem obsegu predstavlja podporo raziskovalne dejavnosti v
obliki. Izberite lahko samo eno obliko podpore raziskovalni dejavnosti:
podpori raziskovalnim programom, ki vsebujejo elemente instrumentalnega centra ali
znanstvene zbirke,
podpore znanstvenim zbirkam (zbirke podatkov, sort, znanstvenih publikacij in podobno),
popularizacije znanosti (predstavlja dolgoročno promocijo udejstvovanja v splošni javnosti
zlasti med mladimi) in
instrumentalne podpore (raziskovalna oprema večje vrednosti).
Izbrano obliko podpore podrobno opišite v pripadajoči točki (v eni izmed točk 2.1. do 2.4.)
2.1. Prikaz podpore infrastrukturnega programa raziskovalnim programom

2.2 .Prikaz podpore infrastrukturnega programa znanstvenim zbirkam

2.3 Prikaz podpore infrastrukturnega programa popularizaciji znanosti

2.4 Prikaz instrumentalne podpore infrastrukturnega programa

9

Ocenjevanje prijav vodi strokovno telo za ocenjevanje infrastrukturnih programov. Rezultat obravnave na strokovnem telesu za
ocenjevanje infrastrukturnih programov je predlog prednostnega seznama prijav infrastrukturnih programov z letnim obsegom efektivnih
ur raziskovalnega dela, ločeno po oblikah podpore iz sedmega odstavka 4. člena Pravilnika o postopkih.
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3. OPIS INFRASTRUKTURNE PODPORE RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI
3.1. Opis podpore infrastrukturnega programa raziskovalnim programom:

3.2. Prikaz podpore infrastrukturnega programa raziskovalnim projektom:

3.3. Prikaz podpore infrastrukturnega programa razvojnim programom in projektom:

3.4. Prikaz podpore infrastrukturnega programa državnim in drugim vladnim organom ali resorjem
pri izvajanju njihove službe

3.5. Pomen vsebine infrastrukturnega programa za raziskovalno dejavnost in druge uporabnike z
vidika ekonomičnosti in tehnološke sodobnosti
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4. RAZISKOVALNA IN INFRASTRUKTURNA OPREMA TER DRUGA INFRASTRUKTURA
4.1. Seznam raziskovalne in infrastrukturne opreme ter druge infrastrukture s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti10
Zap.
št.

Inventarna
številka

Naziv osnovnega sredstva

Nabavna vrednost v
EUR

10

Letna stopnja
izkoriščenosti v %

Navedite raziskovalno in/ali informacijsko-komunikacijsko raziskovalno opremo ali drugo infrastrukturo, katere nabavna vrednost znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000
EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje po enoti - inventarni številki in je v neposredni funkciji izvajanja infrastrukturnega programa.
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4.2. Opis tehnološke zahtevnosti infrastrukturne dejavnosti in pričakovanega prispevka k
izkoriščenosti raziskovalne in informacijske opreme ter infrastrukture (Navedite kako bo
oprema uporabljena. V primeru vključenosti večjega števila kosov raziskovalne opreme,
opremo razvrstite po sklopih glede na namen uporabe):

5. PRIKAZ SODELOVANJA Z UPORABNIKI IN DRUGIMI INFRASTRUKTURNIMI PROGRAMI TER
POVEZANOSTI V RAZLIČNA INFRASTRUKTURNA OMREŽJA:
5.1. Pomen za podporo sodelovanju z uporabniki, drugimi infrastrukturnimi programi in
infrastrukturnimi omrežji v Republiki Sloveniji:

5.2. Pomen za podporo sodelovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih:
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6. PODATKI O ČLANIH INFRASTRUKTURNE SKUPINE IN OBSEGU IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE TER AMORTIZACIJO
6.1. Sodelavci v infrastrukturni skupini (če infrastrukturni program izvaja več organizacijskih enot (OE), jih navedite po OE):11
Zap. št.

OE

Šifra sodelavca

Ime in priimek

Raziskovalni naziv

11

Predvidena
angažiranost

Sodelavci v infrastrukturni skupini so lahko raziskovalci oziroma strokovni in tehnični sodelavci, ki za svoje delo niso plačani iz sredstev za raziskovalne programe oziroma projekte,
financirane s strani ARRS.
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Zap. št.

OE

Šifra sodelavca

Ime in priimek

Raziskovalni naziv

Skupaj plačni FTE:
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6.2. Predviden letni obseg stroškov delovanja infrastrukturnega programa za materialne stroške blaga in storitev ter amortizacijo12
6.2.1. Predlagano letno sofinanciranje materialnih stroškov za blago in storitve
Zap. št.

Vrsta materialnega stroška za blago in storitev

1

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

2

4021

Posebni material in storitve

3

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4

4023

Prevozni stroški in storitve

5

4024

Izdatki za službena potovanja

6

4025

Tekoče vzdrževanje

7

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

8

4029

Drugi operativni odhodki

Vrednost na leto v
EUR

9
10
11
12
Skupaj

12

Navedeni zneski niso predmet tega poziva/razpisa, vendar se upoštevajo pri ocenjevanju kriterija Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja (gl. 5. odstavek 66. člena in 5. odstavka 77.
člena Pravilnika o postopkih. Od točke 9 do 12 se lahko navedejo neposredni stroški infrastrukturnega programa, ki niso zajeti v strukturi stroškov po predhodnih točkah.
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6.2.2. Predlagano letno sofinanciranje stroškov amortizacije infrastrukturne raziskovalne opreme

Zap. št.

Inventarna
številka

Naziv infrastrukturne raziskovalne opreme

Datum
aktiviranja

Nabavna
vrednost
na dan 31. 12.
2020 v EUR

Skupaj predlagano letno sofinanciranje amortizacije infrastrukturne opreme13

13

Zajeti ne smejo biti stroški amortizacije, ki so financirani v okviru izvajanja raziskovalnih projektov oz. programov s strani ARRS.
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6.3. INFRASTRUKTURNI PROGRAM RO kot podpora naslednjim raziskovalnim programom in
projektom (specifikacija):
Zap.
št.

Šifra
progr./proj.

Izvajalec (JRO ali RO)
progr./proj.

Naslov programa/projekta

Podpora IP v
plačnem FTE
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6.4. Rekapitulacija angažiranja infrastrukturnega programa RO – plan (brez ESFRI projekta):
Za podporo

Angažirane
zmogljivosti
v plačnem FTE

Angažirane
zmogljivosti
v%

Lastni raziskovalni dejavnosti:
- Izvajanje javne službe - raziskovalni programi
- Raziskovalni projekti
- Ostale raziskave
Skupaj
Raziskovalni dejavnosti drugih RO:
- Javni zavodi
- Gospodarske družbe
- Državni organi in službe
- Drugo
Skupaj
Skupaj infrastrukturni program

100%
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C. IZJAVE
Podpisani izjavljamo, da:
-

-

-

so vsi podatki, ki jih v prijavi navajam/o, resnični;
sem/smo seznanjeni z razpisno in pozivno dokumentacijo in pogoji v javnem pozivu oziroma
javnem razpisu na katerega se prijavljamo ter se z njimi strinjamo in jih v celoti sprejemamo;
vodja prijavljenega infrastrukturnega programa izpolnjuje pogoje za vodjo infrastrukturnega
programa, ki so določeni v 30. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18–
ZNOrg in 9/19);
raziskovalna organizacija, ki oddaja prijavo na javni razpis izpolnjuje pogoje, določene v 17.
členu Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 48/03, 20/14, 56/16 , 69/17);
so vsi podatki v prijavnem obrazcu v elektronski obliki identični podatkom v prijavnem obrazcu
v tiskani obliki (če vloga ne bo oddana z obema digitalnima podpisoma);
se strinjam/o z obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem tega javnega poziva oziroma razpisa
v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter obdelavo teh podatkov za evidence ARRS.

Vsebina predloga infrastrukturnega programa se šteje za poslovno skrivnost

Kraj in datum:
,

Zastopnik oz. pooblaščena oseba
JRO in/ali RO:

Vodja infrastrukturnega programa:
Ime in priimek:

Ime in priimek:

Podpis:

Podpis:
ŽIG
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