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JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU NAKUPOV RAZISKOVALNE OPREME (PAKET 15) 

(Uradni  list RS št. 60/2011, z dne 29.07.2011) 

Zaporedna številka prijave:         

(Izpolni ARRS) 

 

PRIJAVNA VLOGA ZA SOFINANCIRANJE NAKUPOV RAZISKOVALNE OPREME - 
»PAKET 15« 

 

1. PRIJAVITELJ1  

a) Šifra  in naziv prijavitelja  

            

(Šifra)        (Naziv) 

 

b) Naslov za uradno obveščanje 

      

 

c) Kontaktna oseba 

ime in priimek:       

e-naslov:       

telefon:       

 

2. NAZIV RAZISKOVALNE OPREME 

      

 

3. NABAVNA VREDNOST RAZISKOVALNE OPREME IN NAČRT FINANCIRANJA 

a) Nabavna vrednost 

Skupna nabavna vrednost        EUR

(vsebuje vse stroške nabave, vključno z DDV)  

 

Skupno nabavno vrednost dokazujemo s predračunom –(i) za nakup raziskovalne opreme, pismom o nameri, 

predpogodbo oziroma pogodbo o sofinanciranju , ki jo podpiše sofinancer in v kateri je naveden znesek 

sofinanciranja ali izjava o lastnih sredstvih,  ki se nahaja-(jo) v Prilogi 1 te prijave. 

                                                      
1 Na javni razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne organizacije in drugi javni zavodi, ki izvajajo javno službo na področju 
raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov na podlagi dodeljene koncesije. 
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b) Sredstva, ki jih za nakup zagotovi sama raziskovalna organizacija prijaviteljica 

 
Za nakup navedene raziskovalne 
opreme bomo sami zagotovili sredstva 
v višini najmanj       

       EUR oziroma 
najmanj      

       % 
glede na prijavljeno 
nabavno ceno: 

    

- od tega bomo pridobili sofinanciranje s 
strani tretjih oseb v višini               EUR oziroma 

najmanj      
       % 

glede na prijavljeno 
nabavno ceno 

    

 oziroma    

    

- od tega bomo iz lastnih sredstev s 
katerimi razpolagamo v naši raziskovalni 
organizaciji zagotovili  

      EUR oziroma 
najmanj      

       % 
glede na prijavljeno 
nabavno ceno. 

Višino sofinanciranja s strani drugih pravnih oseb dokazujemo s pisno sklenjenim dogovorom s sofinancerjem-(i), ki 

se nahaja v Prilogi 2 te prijave. 

 

4. RAZISKOVALNA VEDA, PODROČJE IN PODPODROČJE 

Prijava se nanaša na:     

–  raziskovalno vedo       

–  področje        

–  podpodročje       

 (šifra in naziv po klasifikaciji ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/) 

 

5. RAZISKOVALNI ALI INFRASTRUKTURNI PROGRAM NA KATEREGA SE RAZISKOVALNA 

OPREMA NANAŠA 

Prijava je vezana na (ustrezno označite) eno izmed možnosti in izpolnite le podatke za izbrano možnost): 

 Raziskovalni program                                              ALI  Infrastrukturni program 

             

(šifra raziskovalnega programa po evidenci ARRS)   (šifra infrastrukturnega programa  po evidenci ARRS) 

             

(vodja raziskovalnega programa)  (vodja infrastrukturnega programa) 

 

 

6. PROIZVAJALEC RAZISKOVALNE OPREME (informativno) 
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7. OPIS RAZISKOVALNE OPREME: 

a) Opis funkcionalnih lastnosti potrebne raziskovalne opreme: 

      

 

b) Tehnični podatki o potrebni raziskovalni opremi: 

      

 

c) Značaj nakupa (ustrezno označi): 

  1. nova oprema, 

  2. dopolnitev ali 

  3. rekonstrukcija 

 

8. UTEMELJITVE IN MNENJA  

a) Utemeljitev nakupa potrebne raziskovalne opreme z vidika razvojnih ciljev prijavitelja ter razvojnih ciljev 

raziskovalnih področij; 
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b) Strokovno mnenje o primernosti in ustreznosti potrebne raziskovalne opreme z vidika varstva okolja, 

življenja in premoženja; 

      

 

c) Strokovno mnenje o izboru potrebne raziskovalne opreme s tehničnega, ekonomskega in 

eksploatacijskega vidika ter z vidika sodobnosti; 

      

 

9.  VKLJUČENOST OPREME V TEKOČE PROGRAME, PROJEKTE TER RAZISKOVALNO 

INFRASTRUKTURO  

a) Seznam raziskovalnih programov in projektov ter infrastrukturnih programov  (navedite oznake in 

naslove programov oziroma projektov), katerih izvajanje je vezano na potrebno raziskovalno opremo 

(tudi programe oziroma projekte, ki se izvajajo izven raziskovalne organizacije oziroma matične 

raziskovalne skupine); 
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b) Podatki o sodelovanju v mednarodnih projektih ali programih oziroma v drugih oblikah mednarodnega 

sodelovanja; 

      

 

c) Vključenost raziskovalne opreme v druge raziskovalne in razvojne programe in projekte, ki jih izvajajo 

drugi izvajalci javne službe ali pa gospodarske družbe; 

      

 

10.   PRILOGE PRIJAVITELJA 

Prijavi  prilagamo: 

 Priloga 1 – predračun(i) za nakup raziskovalne opreme, pismo(a) o nameri, predpogodba oziroma 

pogodba(e) o sofinanciranju, ki jo podpiše sofinancer in v kateri je naveden znesek sofinanciranja ali izjava o lastnih 

sredstvih. 

 (OBVEZNO) 

 Priloga 2 – dogovor o sofinanciranju(i) 

(V primeru, ko prijavitelj pridobi sofinancerska sredstva s strani drugih pravnih oseb) 
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11.  IZJAVE PRIJAVITELJA: 

Podpisani izjavljamo, da: 

a. so vsi podatki v prijavi resnični; 

b. so vsi podatki v prijavi v elektronski obliki identični podatkom v prijavi v pisni obliki; 

c. se strinjamo  z obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem pogodbenih obveznosti, v skladu z zakonodajo 

o varstvu osebnih podatkov ter obdelavo teh podatkov za evidenco ARRS. 

 

Kraj in datum: 

 

      ,        

 

                                                                      
PODPISI:   

             

(ime vodje raziskovalnega/infrastrukturnega 

programa) 

 (ime zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe 

prijavitelja) 

 

   

(podpis)  (podpis) 

 

 

       

(odgovorna oseba za raziskovalno opremo) ŽIG 

 

(podpis) 

 

 


