Zaporedna št. prijave:
(izpolni ARRS)

PREDLOG RAZISKOVALNEGA PROJEKTA V OKVIRU
CILJNEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA
"KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013" v letu 2008

1. Šifra (ARRS) ter naziv prijavitelja (raziskovalna organizacija):

2. a) Naslov projekta v slovenskem jeziku:

b) Naslov projekta v angleškem jeziku:

2.1. Naslov in številka težišča:

2.2. Naziv in številka tematskega sklopa:

2.3. Naziv in številka raziskovalne teme v okviru tematskega sklopa:

3. Šifra (ARRS) ter ime in priimek vodje projekta:

4. Šifra in naziv sodelujočih raziskovalnih organizacij (priloga: Izjava o sodelovanju pri projektu):

Obrazec: ARRS-CRP-KS/08

Stran 1 od 5

5. Povzetek vsebine predloga projekta iz točke 6 (približno 500 besed):

6. Vsebina, opis in časovni načrt predloga projekta:
6.1. Izhodišče in opredelitev problema

6.2. Pričakovani rezultati

6.3. Metodika projekta

6.4. Časovni načrt izvedbe projekta

7. Trajanje projekta (v mesecih):

8. Raziskovalna oprema:
Razpoložljiva raziskovalna oprema, ki je potrebna za izvedbo projekta:

Obrazec: ARRS-CRP-KS/08

Stran 2 od 5

9. Člani projektne skupine:
Šifra
raziskovalca
oz. str. in
teh.
sodelavca

1

V– vodja

Ime in priimek
raziskovalca oz. str. in teh.
sodelavca

R – raziskovalec

Obrazec: ARRS-CRP-KS/08

Naziv raziskovalne
organizacije (RO)
raziskovalca oz. str. in
teh. sodelavca

Šifra RO in
razisk. skupine

Vloga v
projektni
1
skupini

T – strokovni oz. tehnični sodelavec

Stran 3 od 5

10. Reference vodje projekta in ostalih članov projektne skupine:
10.1. Navedite najpomembnejše raziskovalne ali razvojne dosežke (znanstvena dela, patenti, prenosi v
prakso, programska oprema, itd.) vodje raziskovalnega projekta v zadnjih petih letih, ki so v povezavi s
predlaganim projektom

10.2. Navedite najpomembnejše raziskovalne ali razvojne dosežke ostalih članov projektne skupine v
zadnjih petih letih, ki so v povezavi s predlaganim projektom

11. Sodelovanje projektne skupine v drugih programih in projektih:
11.1. Sodelovanje v Republiki Sloveniji

11.2. Mednarodno sodelovanje

12. Cenovna kategorija projekta:

13. Skupni obseg sredstev za izvedbo projekta (v EUR)

13.1. Stroški dela
13.2. Neposredni materialni in nematerialni
stroški
13.3. Stroški amortizacije raziskovalne
opreme
Skupaj

EUR
EUR
EUR
EUR

14. Raziskovalno področje in podpodročje po šifrantu ARRS
šifra

naziv

delež v %

15. Znanstvena veda in raziskovalno področje po šifrantu FRASCATI
šifra

naziv

delež v %

16. Znanstveno področje po šifrantu Evropske unije – šifra in naziv

Obrazec: ARRS-CRP-KS/08

Stran 4 od 5

17. Družbeno-ekonomski cilji – šifra in naziv

18. Ključne besede

a. v slovenskem jeziku:
b. v angleškem jeziku:

Podpis prijavitelja (podpis zastopnika)

Podpis vodje raziskovalnega projekta

Žig
Datum:

Obrazec: ARRS-CRP-KS/08

Stran 5 od 5

