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OCENJEVALNI LIST 
za ocenjevanje prijav na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega 

raziskovalnega programa »CRP 2016« 
v letu 2016 

 

Zap. št. prijave:       

Prijavitelj:       

Vodja projekta:       

Naslov projekta:       

Težišče:       

Tematski sklop:       

Tema:       

I. Relevantnost in potencialni vpliv predlaganega projekta (skupaj 20 točk)1 

  Ocena 

Relevantnost predlaganega projekta glede na težišča, cilje in 
poudarke iz tega razpisa 

(od 0 do 5)    

Potencialni vpliv, ki ga bodo imeli rezultati projekta na povečanje 
konkurenčnosti Slovenije, večjo socialno kohezivnost ter trajnostni 
razvoj, skladno z vsebino razpisa 

(od 0 do 5)   

Rezultati projekta bodo uporabljivi kot podlaga za sprejemanje 
strateških odločitev, odločitev o oblikovanju politik ali odločitev o 
strateškem odločanju javnih organov in prenos znanja v prakso 

(od 0 do 10)   

 
Komentar k ocenam za I. kriterij: 

      

 
II. Raziskovalna ali razvojna kakovost predlaganega projekta (skupaj 20 točk)2 

  Ocena 

Znanstveni, tehnološki oz. inovacijski prispevek (od 0 do 5)   

Izvirnost in jasnost zastavljenih ciljev (od 0 do 5)   

Metodološka ustreznost (od 0 do 5)   

Preglednost, merljivost in preverljivost pričakovanih  (od 0 do 5)   

 

                                                
1
 Ocene se vpisujejo s celimi števili (brez decimalk) 

 
2
 Ocene se vpisujejo s celimi števili (brez decimalk) 
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Komentar k ocenam za II. kriterij: 

      

 
III. Izvedljivost in gospodarnost predlaganega projekta (skupaj 10 točk)3 

  Ocena 

Izvedljivost projekta glede sestave in opremljenosti projektne 
skupine 

(od 0 do 5)   

Ustreznost predloga višine financiranja projekta glede na zahtevnost 
projekta, glede na sestavo projektne skupine in predvideno trajanje 
projekta 

(od 0 do 5)   

 
Komentar k ocenam za III. kriterij: 

      

 
Mnenje (obvezno): 

      

 
Dodatni predlogi (morebitne predloge glede skrajšanja trajanja, predloga za 
zmanjšanje obsega sredstev, združevanje prijav v skupen projekt je potrebno 
utemeljiti): 

      

 
 

 

                                                
3
 Ocene se vpisujejo s celimi števili (brez decimalk) 
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IZJAVA O NEPRISTRANOSTI, ZAUPNOSTI IN RAVNANJU Z DOKUMENTI  
 

Podpisani(a) kot ocenjevalec(ka) prijav na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega 
raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016 izjavljam, da ne sodelujem v predlogu 
projekta, ki ga ocenjujem, da nisem v ožjem sorodstvenem razmerju (zakonski oziroma 
zunajzakonski partner, otroci, posvojenci, starši, posvojitelj) s člani projektne skupine, da nisem 
član(ica) programske skupine, iz katere je vodja predlaganega projekta, ter da nisem 
predstojnik(ica) visokošolskega zavoda ali članice univerze, direktor(ica) javnega raziskovalnega 
zavoda. S to izjavo se zavezujem, da bom, če bom menil(a), da obstaja konflikt interesov, o tem 
pisno obvestil(a) udeleženca CRP, ki me je določil za ocenjevalca, ter se umaknil(a) iz postopka 
ocenjevanja. 

S podpisom potrjujem, da bom z dokumenti ravnal(a) v skladu s Pravilnikom o Ciljnih 
raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) in jih ne bom reproduciral(a) ali 
drugače razširjal(a) ter da z njihovo vsebino in podatki, pridobljenimi v ocenjevalnem postopku, 
ne bom seznanjal(a) nepooblaščenih oseb. Po opravljenem ocenjevanju bom vso originalno 
dokumentacijo vrnil(a) agenciji, pomožno dokumentacijo uničil(a), elektronske datoteke pa 
izbrisal(a). 
 
 
 
 

         
Ocenjevalec (ime in priimek):       

      (podpis) 

 


