JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU NAKUPOV RAZISKOVALNE OPREME (PAKET 20)

PRIJAVNA VLOGA ZA SOFINANCIRANJE NAKUPOV RAZISKOVALNE OPREME - »PAKET 20«
1. PRIJAVITELJ1
a) Šifra in naziv prijavitelja

(Šifra)

(Naziv)

Številka članice2

Naziv članice RO

b) Naslov

c) Kontaktna oseba
ime in priimek:
e-naslov:
telefon:

2. NAZIV RAZISKOVALNE OPREME

3. NABAVNA VREDNOST RAZISKOVALNE OPREME IN NAČRT FINANCIRANJA
a) Nabavna vrednost3
Skupna nabavna vrednost

EUR

(vsebuje vse stroške nabave, vključno z DDV)

Skupno nabavno vrednost dokazujemo s predračunom –(i) za nakup raziskovalne opreme, ki se nahaja-(jo) v Prilogi 1 te
prijave. Prilagamo tudi specifikacijo predračun-a/ov. Skupni znesek na specifikaciji odraža zgoraj navedeno prijavljeno
nabavno vrednost raziskovalne opreme.

1

Na javni razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne organizacije, univerze in drugi javni zavodi, ki izvajajo javno službo na področju
raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov na podlagi dodeljene koncesije.
2
Izpolnite v primeru oddaje s strani članice univerze: vpišite naziv članice in številko članice iz Evidence RO.
3

Višina sredstev agencije za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme katere predračunska nabavna vrednost za enoto prijavljene
raziskovalne opreme znaša nad 250.000,00 EUR znaša največ do 50 % nabavne vrednosti.
Višina sredstev agencije za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme katere predračunska nabavna vrednost za enoto prijavljene
raziskovalne opreme znaša največ do vključno 250.000,00 EUR znaša največ do 80 % nabavne vrednosti.
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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

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

EUR oziroma
najmanj

glede na prijavljeno
% nabavno ceno:

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), (pismom o
nameri, predpogodbo oziroma pogodbo o sofinanciranju ) v kateri je naveden znesek sofinanciranja, ki se nahaja v Prilogi 3.
Višino lastnih sredstev zagotavljamo z izjavo o lastnih sredstvih ki se nahaja v Prilogi 2 te prijave.

4. RAZISKOVALNO PODROČJE
Prijava se nanaša na:
– raziskovalno vedo
– področje
– podpodročje
(šifra in naziv po klasifikaciji ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp; ne navajajte področja - 7 Interdisciplinarne
raziskave

FORD/FOS B
CERIF – CERCS

C

Družbeno ekonomski cilji D
B

http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/klasif-znan-FOS.asp; navedite do področja, n.p. 1.1
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
C

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

(šifra raziskovalnega programa po evidenci ARRS)

(vodja raziskovalnega programa)
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Infrastrukturni program

(šifra infrastrukturnega programa po evidenci ARRS)

(vodja infrastrukturnega programa)
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6. Terminski načrt
Javni razpis v 13. točki določa obdobje sofinanciranja nakupov raziskovalne opreme.
Nakupi raziskovalne opreme katere predračunska nabavna vrednost za enoto prijavljene raziskovalne opreme
znaša največ do vključno 250.000,00 EUR in za opremo katere predračunska nabavna vrednost je za enoto
prijavljene raziskovalne opreme nad 250.000 EUR in do vključno 500.000 EUR se sofinancirajo za nakupe
izvedene v letu 2022. Prijavitelj mora agenciji dostaviti obračunsko dokumentacijo do konca oktobra 2022
brez možnosti podaljšanja.
Nakupi raziskovalne opreme katere predračunska nabavna vrednost za enoto prijavljene raziskovalne opreme
znaša nad 500.000,00 EUR, se sofinancirajo za nakupe izvedene v letu 2022 ali 2023. Prijavitelj mora agenciji
dostaviti obračunsko dokumentacijo do konca septembra 2023 brez možnosti podaljšanja.
Datum zaključka aktivnosti
Postopek javnega naročanja
Naročilo raziskovalne opreme
Datum izteka dobavnega roka
Prevzem in montaža raziskovalne opreme
Dostava obračunske dokumentacije - zahtevka za izplačilo ter
računa/ov za raziskovalno opremo na ARRS
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7. OPIS RAZISKOVALNE OPREME:
a) Opis funkcionalnih lastnosti potrebne raziskovalne opreme:

b) Tehnični podatki o potrebni raziskovalni opremi:

c) Razpoložljivost in dostopnost raziskovalne opreme v Sloveniji 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.

c) Značaj nakupa (ustrezno označi):
nova oprema
dopolnitev ali
rekonstrukcija
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8. UTEMELJITVE IN MNENJA
a) Utemeljitev nakupa potrebne raziskovalne opreme z vidika razvojnih ciljev prijavitelja ter razvojnih ciljev raziskovalnih
področij;

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;
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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);

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;
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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 – Izjava o lastnih sredstvih, v kateri je naveden znesek sofinanciranja.
(OBVEZNO)
Priloga 3 – 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:
•

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.

Kraj in datum:

PODPISI:

(ime vodje raziskovalnega/infrastrukturnega

(ime zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

programa)

prijavitelja)

(podpis)

(podpis)

(odgovorna oseba za raziskovalno opremo)

ŽIG

(podpis)
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