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Oznaka prijave:

Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 19)
(Ur. l. RS, št. 18/2020, z dne 13. 3. 2020)

PRIJAVNA VLOGA

A. SPLOŠNI PODATKI

1.Vodja raziskovalnega ali infrastrukturnega programa oz. odgovorna oseba za
raziskovalno opremo

Šifra

Ime in priimek

2.Prijavitelj

Šifra

Naziv

Organizacijska enota raziskovalne organizacije

Šifra

Naziv

3.Raziskovalni ali infrastrukturni program na katerega se raziskovalna oprema nanaša

Šifra

Naslov programa

Vodja programa

4.Kontaktna oseba

Šifra

Ime in priimek

E-naslov

Telefon

5.Raziskovalno področje po šifrantu ARRS

Šifra

- Veda

- Področje

- Podpodročje

6.Raziskovalno področje po šifrantu FORD (FOS)

Šifra

- Veda

- Področje

7.Znanstveno področje raziskovalnega programa po šifrantu Evropske unije - CERIF)

Šifra

Naziv
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8.Družbeno-ekonomski cilji

Šifra

Naziv

B. PODATKI O RAZISKOVALNI OPREMI

9.Naziv raziskovalne opreme

10.Nabavna vrednost raziskovalne opreme v EUR

Skupna nabavna vrednost

Skupno nabavno vrednost dokazujemo s predračun(om/i) za raziskovalno opremo, ki jo
nameravamo kupiti in se nahaja v Prilogi 1 te prijave. Pri izračunu bo upoštevana prijavljena
nabavna vrednosti raziskovalne opreme, ki vsebuje vse stroške, vključno z DDV.

11.Načrt financiranja

Vir sredstev Višina sredstev v EUR %

Skupaj:

Lastna sredstva prijavitelja

Sofinanciranje s strani tretjih oseb

Višina zaprošenih sredstev pri ARRS

Višino o lastnih sredstvih dokazujemo z izjavo o lastnih sredstvih, v kateri je naveden znesek
sofinanciranja, je obvezna priloga prijavnega obrazca. Izpolnjen obrazec pripnete v obliki
datoteke v formatu PDF. (Priloga 2)
Prenesi izjavo o lastnih sredstvih

Višino sofinanciranja s strani tretjih oseb dokazujemo s pismom o nameri oziroma
predpogodbo oziroma pogodbo o financiranju, ki je podpisana s strani sofinancerja in v kateri
je naveden znesek sofinanciranja, ter se nahaja v prilogi 3 te prijave.

12.Terminski načrt

Datum zaključka
aktivnosti

Postopek za izbiro dobavitelja raziskovalne opreme

Naročilo raziskovalne opreme

Datum izteka dobavnega roka

Prevzem in montaža raziskovalne opreme

Dostava obračunske dokumentacije - zahtevka za izplačilo ter
računov za raziskovalno opremo na ARRS

a) OPIS RAZISKOVALNE OPREME

13.Opis funkcionalnih lastnostni raziskovalne opreme

14.Tehnični podatki o raziskovalni opremi

15.Značaj nakupa (ustrezno označi)

5

6

7

8

9

Vzo
rec



Izberi

Izberi

X

X

  nova oprema

  dopolnitev ali nadgradnja

16.Razvrstitev raziskovalne opreme v klasifikacijo Meril

Šifra

Naziv

17.Razvrstitev raziskovalne opreme v klasifikacijo Leeds

Šifra

- Razred #C

- Red #O

- Vrsta #G

18.Razpoložljivost in dostopnost raziskovalne opreme v Sloveniji

b) UTEMELJITEV IN MNENJA

19.Utemeljitev nakupa raziskovalne opreme z vidika razvojnih ciljev prijavitelja ter
razvojnih ciljev raziskovalnih področij

20.Strokovno mnenje o primernosti in ustreznosti raziskovalne opreme z vidika varstva
okolja, zdravja in premoženja

21.Strokovno mnenje o izboru raziskovalne opreme s tehničnega, ekonomskega in
eksploatacijskega vidika ter z vidika sodobnosti

c) VKLJUČENOST RAZISKOVALNE OPREME V TEKOČE PROGRAME, PROJEKTE
TER RAZISKOVALNO INFRASTRUKTURO

22.Seznam raziskovalnih programov in projektov ter infrastrukturnih programov, katerih
izvajanje je vezano na potrebno raziskovalno opremo (tudi za programe oziroma
projekte, ki se izvajajo izven raziskovalne organizacije oziroma matične raziskovalne
skupine)

Program / Projekt

Dodaj novo vrstico

23.Podatki o sodelovanju v mednarodnih projektih ali programih oziroma v drugih oblikah
mednarodnega sodelovanja

24.Vključenost raziskovalne opreme v druge raziskovalne in razvojne programe in projekte,
ki jih izvajajo drugi izvajalci javne službe ali gospodarske družbe

d) PRILOGE PRIJAVITELJA

Prijavi prilagamo:

 Priloga 3: dogovor(i) o sofinanciranju v primeru, ko prijavitelj pridobi sofinancerska sredstva
s strani drugih pravnih oseb (Pismo o nameri, predpogodba oz. pogodba o sofinanciranju
med prijaviteljem in tretjo osebo)

C. IZJAVE PRIJAVITELJA

Podpisani s podpisom na tej prijavni vlogi izjavljam/o, da:
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so vsi podatki v prijavi resnični;
so vsi podatki v prijavi v elektronski obliki identični podatkom v prijavi v pisni obliki;
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;
da pri predloženi prijavi za sofinanciranje raziskovalne opreme ne bo prišlo do dvojnega
financiranja;
da v primeru sofinanciranja nakupa raziskovalne opreme lahko zagotovimo stroške obratovanja
in vzdrževanja opreme za čas življenjske dobe opreme;
smo seznanjeni z vsebino Pravil za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme,
obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme, št.: 007-3/2019-1 z dne 23. 1. 2019, ki
so ga dolžni upoštevati prijavitelji, ki jih bo odobreno sofinanciranje nakupa raziskovane opreme
s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost;
v primeru sklopa raziskovalne opreme podpisani potrjujemo, da prijavljeni sklop opreme
predstavlja zaključen sklop raziskovalne opreme z enoznačno funkcijo delovanja.

  potrjujemo zgoraj navedene izjave

Podpisi:

zastopnik prijavitelja (JRZ in/ali RO s
koncesijo): in

vodja raziskovalnega / infrastrukturnega
programa / odgovorna oseba za
raziskovalno opremo:

 

 

ŽIG

Datum:

Oznaka prijave:

 Pr i javo na javni razpis izpolni vodja raziskovalnega oziroma infrastrukturnega programa, na katero se
raziskovalna oprema nanaša ali odgovorna oseba za raziskovalno opremo. Odgovorna oseba za raziskovalno
opremo je oseba, ki je pooblaščena s strani RO za oddajo prijave na javni razpis, v okviru raziskovalnega
oziroma infrastrukturnega programa. Nazaj

 Na javni razpis se lahko prijavijo javni raziskovalni zavodi, univerze in drugi javni zavodi, ki izvajajo javno
službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov ali infrastrukturnih programov na
podlagi dodeljene koncesije. Nazaj

 Če izvajanje raziskovalnega programa, v zvezi s katerim prijavitelj oddaja prijavo za sofinanciranje nakupa
raziskovalne opreme, preneha še pred zaključkom nakupa raziskovalne opreme, pri javitel j  pred izvedbo
postopkov za nakup raziskovalne opreme ARRS s pisno vlogo predlaga drug raziskovalni program, ki ga izvaja.
Izjemoma prijavitelj predlaga prenos raziskovalne opreme na raziskovalni projekt (ko prijavitelj v letu 2021 nima
raz i skova lnega  p rog rama) .  P r i j av i t e l j  k  v l og i  p r i l o ž i  i z j avo ,  da  bodo  s  p red l agan im raz i skova ln im
programom/projektom zagotovljeni ustrezni pogoji za uspešen zaključek nakupa raziskovalne opreme ter izjavo,
da bo raziskovalna oprema nudila zmoglj ivosti in povezane storitve za izvajanje raziskovalnih programov
oziroma projektov, kot so bile navedene v prijavnem obrazcu. V zvezi z vlogo prijavitelja odloči s sklepom
direktor na predlog ZSA. Če prijavitelj v letu 2021 nima niti raziskovalnega programa niti raziskovalnega projekta
sofinanciranega iz proračunskih virov, ARRS odstopi od sofinanciranja nakupa raziskovalne opreme. Nazaj

 V okviru kriterija Kakovost prijave podporne dejavnosti se pri kazalcu Višina nabavne vrednosti opreme
upošteva klasifikacija Raziskovalnih področij po šifrantu ARRS. Nazaj

 Višina sofinanciranja ARRS za posamezno prijavo se določi tako, da se ob sočasnem upoštevanju 7. točke
javnega razpisa, od prijavljene predračunske nabavne vrednosti odštejejo sredstva, ki jih prijavitelj v prijavi
zagotovi sam (lastna sredstva prijavitelja in sofinanciranje s strani tretjih oseb). ARRS sofinancira za posamezen
nakup raziskovalne opreme največ do 80 % informativne predračunske nabavne vrednosti za raziskovalno
opremo, vendar sofinanciranje agencije ne more preseči višine 800.000,00 EUR. Nazaj

 Navedite datum zaključka posamezne aktivnosti. Razpisno obdobje javnega razpisa je od 1. 1. 2021 do 31.
12. 2021. Nazaj

 Obseg teksta v tej točki je omejen do največ 6000 znakov Nazaj

 Obseg teksta v tej točki je omejen do največ 6000 znakov Nazaj

 V primeru prijave sklopa raziskovalne opreme, mora le-ta predstavljati zaključen sklop raziskovalne opreme z
enoznačno funkcijo delovanja. Nazaj

 Izpolnite v primeru, ko raziskovalna oprema v Sloveniji že obstaja. Navedite raziskovalno organizacijo, kjer
se ta raziskovalna oprema nahaja. Obrazložitev je pomembna v primeru, ko mora ZSA izbirati med prijavami z
enakim številom točk. Obseg teksta v tej točki je omejen do največ 3000 znakov Nazaj

 Obseg teksta v tej točki je omejen do največ 6000 znakov Nazaj
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 Obseg teksta v tej točki je omejen do največ 6000 znakov Nazaj

 Obseg teksta v tej točki je omejen do največ 6000 znakov Nazaj

 Obseg teksta v tej točki je omejen do največ 6000 znakov Nazaj

 Obseg teksta v tej točki je omejen do največ 6000 znakov Nazaj

Obrazec: ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2020 v1.00
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