SLOVENSKO-FRANCOSKI

PROGRAM ZNANSTVENEGA

SODELOVANJA

»PROTEUS«

Protokol 25. zasedanja slovensko-francoske mesane komisije
za izbiro projektov programa PROTEUS
V okviru Sporazuma 0 sodelovanju na podrocju kulture, vzgoje, znanosti in tehnike med Vlado
Republike Siovenije in Vlado Francoske republike, ki je bil podpisan 6. novembra 1992 v
Ljubljani, in sklicujoc se na zasedanje, ki je bilo 30. junija 1994 v Ljubljani, je 12. decembra
2018 v Parizu potekalo 25. zasedanje izbirne komisije za projekte »PROTEUS«.
Siovenska in francoska delegacija, katerih sestava je razvidna iz prilog st. 1. in 2, sta skupaj
izbrali projekte, prijavljene na razpis za predloge projektov v letih 2019-2020. Siovenska stran
je prejela 28 predlogov projektov, francoska stran je prejela 27 predlogov projektov. Pri izboru
sta strani obravnavali 27 skupnih predlogov projektov.
Strani sta spomnili, da program »PROTEUS« temelji na javnem razpisu za oddajo predlogov,
namenjenem znanstvenim skupnostim v obeh driavah. Vsi projekti, ki so bili vlozeni kot odziv
na javni razpis v zahtevani obliki in v zahtevanem roku, so bili znanstveno ocenjeni.
Izbirna komisija je sprejela 9 projektov, upostevajoc njihov znanstveni interes, prednostne
usmeritve v znanstvenem sodelovanju med driavama in financna sredstva obeh strani
(seznam v prilogi st. 3-A).
11 projektov, ki so bili izbrani na 24. zasedanju slovensko-francoske
nadaljuje v letu 2019 (seznam v prilogi st. 3-B).
Strani se dogovorita 0 financnih in administrativnih
navedeni v prilogi st. 4.

mesane komisije, se

pogojih Programa »PROTEUS«,

ki so

Strani potrjujeta, da je zanju izrednega pomena sirjenje rezultatov s skupnimi objavami in
zelita, kolikor je Ie mogoce, spodbujati mobilnost mladih znanstvenikov v okviru teh projektov.
Izrazata zeljo, da bi se sodelovanje lahko nadaljevalo v okviru evropskih ali mednarodnih
programov ali v povezavi z gospodarskim in industrijskim sektorjem.
Strani sta se tudi dogovorili, da se v besedilu javnega razpisa za leti 2020-2021, ki ga objavita
pristojni znanstveni instituciji, kot merilo uposteva, da imajo prednost projektni predlogi, katerih
nosilec projekta ni prejel financiranja v okviru programa PROTEUS v preteklih dveh razpisih
(za obdobje 2018-2019 in 2019-2020). Strani sta se dogovorili, da bosta za naslednji razpis
dolocili prioritetna podrocja, ki bodo imela prednost pri izbiri projektov. Strani sta se dogovorili,
da naslednje zasedanje slovensko-francoske mesane komisije gosti slovenska stran in da se
ob tej priloznosti clanice in ciani delegacije, v kolikor bo to mogoce, sestanejo v Ljubljani.

V Parizu, 12. decembra 2018.

Vodja slovenske delegacije
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g. Tit NEUBAUER

Vodja Kabineta ministra
Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in
sport

Vodja fra1c{}~

delegacije

g. Jeant:~~ER

Svetovalec za sodelovanje na podrocju
kulture
Veleposlanistvo Francije v Sioveniji

PRILOGA 1
SLOVENSKA DELEGACIJA

Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport (MIZS):
g. Tit NEUBAUER

vodja Kabineta ministra

gao Meta DOBNIKAR

v. d. direktorja, Direktorat

gao Tatjana JURKOVIC

sekretarka v Slutbi
evropske zadeve

za znanost

za mednarodno

sodelovanje

in

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Siovenije (ARRS):
gao Mojca BOC

vodja Sektorja za raziskovalno
mednarodno sodelovanje

infrastrukturo

in

PRILOGA 2
FRANCOSKA DELEGACIJA

V Ljubljani,
Veleposlanistvo

Francije v Sioveniji:

g. Jean-Luc GOESTER

svetovalec

za sodelovanje na podrocju kulture

V Parizu,
Ministrstvo za Evropo in zunanje zadeve:

gao Delphine TESSIER

svetovalka
Sektor za univerzitetna in znanstvena
»Zahodna, Severna in Jadranska Evropa«

partnerstva

Ministrstvo za visoko solstvo, znanost in inovacije:

g. Jean-Louis PAZAT

visJi ekspert

g. Guillaume RAVIER

odgovoren za podrocje Evrope
Sektor za strategijo, svetovanje in vodenje programov
mednarodnega sodelovanja

PRILOGA3A
Projekti, sprejeti v sofinanciranje v okviru Programa »PROTEUS«
1. leto

Financni
Financni
prispevek na prispevek na
projekt letno projekt letno
do v FR (EUR) do v SI (EUR)

FRANCOSKI NOSILEC
PROJEKTA

SLOVENSKI NOSILEC
PROJEKTA

Ga. Marthe BONAMY

G. Riste SKREKOVSKI

1550

2000

G. Germano
MONTEMEZZANI

Ga. Irena DREVENSEKOLENIK

1550

2000

G. Dominique CAHARD

Ga. Barbara MOHAR

1550

2000

Ga. Muriel GOLZIO

Ga. Urska KAMENSEK

1550

2000

G. Dominic MOREAU

G. Ales MAVER

1550

2000

G. Thomas NICKLAS

G. Matjaz BIRK

1550

2000

G. Sebastien LEVENEUR

G. Igor PLAZL

1550

2000

Ga. Guylaine POULlNVITTRANT

Ga. Danjela KUSCER
HROVATIN

1550

2000

G. Brahim DKHIL

Ga. Mojca OTONICAR

1550

2000

PRILOGA3B
Projekti, sprejeti v sofinanciranje v okviru Programa »PROTEUS«
2. leto

FRANCOSKI NOSILEC
PROJEKTA

SLOVENSKI NOSILEC
PROJEKTA

Financni
Financni
prispevek na prispevek na
projekt letno projekt letno
do v FR (EUR) do v SI (EUR)

G. Wael BACHTA

G. Jan BABIC

1550

2000

G. Dominique COSTA

Ga. Ingrid MILOSEV

1550

2000

Ga. Marie-Liesse
DOUBLET

G. Robert DOMINKO

1550

2000

G. Anthony DUFOUR

G. Blaz L1KOZAR

1550

2000

G. Luc DUPUIS

G. Boris ROGELJ

1550

2000

G. Serge DURAND-VIDAL

Ga. Marija BESTERROGAC

1550

2000

G. Serge KREITER

G. Stanislav TRDAN

1550

2000

Ga. Emmanuelle LACAZE

G. Samo KRALJ

1550

2000

G. Patrice POGNAN

Ga. Mojca
SCHLAMBERGER BREZAR

1550

2000

G. Anthony SZYMCZYK

G. Claus HELIX-NIELSEN

1550

2000

G. Olivier TOGNI

G. Bostjan BRESAR

1550

2000

PRILOGA4
ADMINISTRATIVNIIN

FINANCNI POGOJIIZVAJANJA

PROGRAMA POVEZANIH

DEJAVNOSTIPROTEUS

Siovenska stran bo prevzela stroske potovanja slovenskih raziskovalcev do koncnega cilja v
Franciji in stroske bivanja francoskih raziskovalcev v Sioveniji. Za bivanje v trajanju do enega
meseca bode francoski raziskovalci prejeli dnevnico, ki je objavljena v Uradnem listu Republike
Siovenije (21,39 €). Poleg tega bode imeli krite tudi stroske namestitve.
Francoska stran bo prevzela stroske potovanja francoskih raziskovalcev do koncnega cilja v
Sioveniji in stroske bivanja slovenskih raziskovalcev v Franciji. Slednji bodo prejeli 110 evrov
na dan, znesek pa vkljucuje tudi stroske notranjih poti iz strokovnih razlogov.
Pogoj za vsako izmenjavo raziskovalcev v okviru tega programa je, da imajo sklenjeno
zavarovanje, ki v sprejemni driavi krije morebitne nezgode in stroske zdravljenja.
Na francoski strani bo za potovanja Francozov in za bivanje Siovencev poskrbela organizacija
Campus France na nacin, 0 katerem bo sarna obvestila francoske raziskovalce. Siovenski
raziskovalci bodo svoje potovanje pripravili neposredno v sodelovanju s francosko partnersko
ustanovo.
Na slovenski strani bo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Siovenije (ARRS)
povrnila sredstva udelezenim slovenskim ustanovam; te bodo zagotovile organizacijo
potovanja za slovenske raziskovalce in bivanja za francoske raziskovalce. Slednji bode svoje
potovanje pripravili neposredno v sodelovanju s slovensko partnersko ustanovo, ki jim bo
izplacala dnevnice in krila stroske bivanja.

PRILOGA 5
KOLEDAR 2018-2019

31. december 2018

Obvestilo nosilcem potrjenih projektov

25. januar 2019

Objava javnega razpisa v Sioveniji in Franciji za leti 2020-2021

25. april 2019

Rok za oddajo vlog na javni razpis za leti 2020-2021

18. oktober 2019

Zasedanje 26. mesane komisije za izbor projektov

