
  
NAVODILA ZA PRIPRAVO VLOG ZA SOFINANCIRANJE 

SKUPNIH SLOVENSKO-AMERIŠKIH ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKIH PROJEKTOV V LETIH 
2004 - 2005 

Vloge za sofinanciranje – 2 izvoda v angleškem jeziku s povzetkom opisa projekta v slovenskem in 
angleškem jeziku - morajo biti poslane na naslov Ministrstva za šolstvo, znanost in šport skladno z 10. točko 
javnega razpisa za sofinanciranje projektov znanstveno tehnološkega sodelovanja z ZDA v obdobju 2004 - 
2005. 

Vloge za sofinanciranje morajo vsebovati izpolnjene, podpisane in z žigom vlagatelja (institucije) 
opremljene obrazce ter naslednje obvezne priloge: 
 
Priloga 1:  Opis projekta (Project Description) (do 5 strani), ki naj vsebuje 

   naslednje elemente: 
A. Izvleček (Abstract) - kratek povzetek do 500 besed, ki opisuje cilje, metodologijo in 

namen skupnega raziskovalnega projekta v slovenskem in angleškem jeziku 
B. Opredelitev ciljev projekta in hipotez (Definition of project goals and research 

questions/hypotheses)  
C. Opis raziskovalnih metod (Description of research methods)  
D. Opis predlaganega raziskovalnega sodelovanja (Description of proposed research 

cooperation)  
E. Opis pričakovanih rezultatov skupnega raziskovalnega projekta (Description of expected 

benefits and outputs of the joint research project): objave, patenti, prenos tehnologije, 
dostop do raziskovalne opreme in informacij, dodatni raziskovalni projekti... ter navedba 
pričakovanih koristi od sodelovanja s poudarkom na merilih za izbiro, ki so navedena v 6. 
točki javnega razpisa za sofinanciranje projektov znanstveno tehnološkega sodelovanja z 
ZDA v letih 2004 in 2005  

F. Časovni razpored (Timetable): okvirni načrt aktivnosti, vključno z medsebojnimi obiski, v 
dveletnem obdobju izvajanja projekta.  

 
Priloga 2:   Dokazilo o ameriškem sofinanciranju projekta.  
  Vlagatelji priložijo korespondenco oz. izjavo ameriškega partnerja, iz  
  katere je razviden strokovni interes za sodelovanje na predlaganem  
  področju, osebna pripravljenost in razpoložjivost ameriškega sodelavca za  
  sodelovanje ter soglasje le-tega oz. njegove institucije za  
  sofinanciranje medsebojnih obiskov (kritje mednarodnih potnih  
  stroškov ob obiskih v Republiki Sloveniji in stroškov bivanja  
  raziskovalcev iz Republike Slovenije ob obiskih v ZDA).  
 
MŠZŠ bo obiske sofinanciralo v naslednji višini:  
 

- mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v ZDA -povratna letalska 
vozovnica (Apex oziroma druga najbolj ekonomična tarifa),  

- stroški bivanja v Domu podiplomcev oziroma, če to ni mogoče, v hotelu B kategorije in dnevnice 
(kratki obiski – do 14 dni) ali 400 USD v SIT protivrednosti mesečno (dolgi obiski – 15-30 dni) za 
ameriške partnerje ob obiskih v Republiki Sloveniji. 

 
Prednost pri izbiri bodo imeli projekti, ki jih predlagajo mlajši raziskovalci, ki šele vzpostavljajo stike z 
ameriškimi partnerji ter projekti, ki jih financirajo ameriške agencije. 
 
Predlog porabe sredstev: zneske navedite v SIT. 
 
Javni razpis za sofinanciranje skupnih slovensko-ameriških znanstveno tehnoloških projektov je 
objavljen samo v Republiki Sloveniji. 
 
 
 


