
Vpetost članov programske skupine v tekoče projekte Okvirnih programov Evropske unije

Raziskovalni program: Datum:
Naslov raziskovalnega programa:      
Vodja raziskovalnega programa:
Raziskovalna organizacija:             

Šifra Ime in priimek Šifra in akronim Naslov
EU

sredstva (2)
Trajanje v 
mesecih

Datum 
začetka

Datum 
zaključka

Sodelujoča gospodarska 
organizacija iz R Slovenije (3)

     
               
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Odgovorna oseba raziskovalne organizacije in vodja raziskovalnega programa zagotavljata, da so vsi navedeni raziskovalci seznanjeni s podatki v obrazcih.
Odgovorna oseba raziskovalne organizacije in vodja finančne službe s svojim podpisom jamčita za identičnost na oba načina posredovanih obrazcev in odgovarjata za točnost navedenih podatkov. 

Vodja programa:

Žig RO:

(podpis vodje programa)

Vodja finančno računovodske 
službe:

Član programske skupine (1) Projekt Okvirnega programa Evropske unije

(podpis vodje finančno računovodske službe)

Odgovorna oseba RO:

( podpis odgovorne osebe RO)
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Vpetost članov programske skupine v tekoče projekte Okvirnih programov Evropske unije

Šifra Ime in priimek Šifra in akronim Naslov
EU

sredstva (2)
Trajanje v 
mesecih

Datum 
začetka

Datum 
zaključka

Sodelujoča gospodarska 
organizacija iz R Slovenije (3)

Član programske skupine (1) Projekt Okvirnega programa Evropske unije

(1) Raziskovalna organizacija za vsakega člana programske skupine, ki je nosilec tekočega projekta Okvirnega programa Evropske unije (v nadaljevanju: OP-EU) ali je formalni sonosilec dela
    tekočega projekta OP-EU, ki se izvaja v tej programski skupini, izpolni vrstico. Če je posamezen član nosilec več projektov, je potrebno vstaviti ustrezno število vrstic in jih izpolniti. Sestava
    programske skupine je razvidna iz Priloge 1. Podatki o sestavi programske skupine v Prilogi 1 so povzeti iz informacijske baze ARRS na dan 22. 5. 2012 in služijo uporabi raziskovalnim
    organizacijam kot  sestava  programske skupine za izračun EU vpetosti za leto 2012. Za tekoče projekte OP-EU, ki  so imeli podpisane pogodbe v letu 2011, vendar RO projektov OP-EU niso
    uveljavile v okviru poziva za posredovanje podatkov o sodelovanju programskih skupin v pozivu 2011 in niso prejeli dodatnega sofinanciranja iz  poziva v letu 2011, se bo, na podlagi vpisa
    v obrazec in predloženih dokazil, ki so enaka kot za vse ostale projekte, pri izračunu za leto 2012 upoštevalo tudi izkazano upravičeno obdobje izvajanja iz leta 2011. Raziskovalne organizacije
    v letu 2012 lahko prav tako uveljavljajo tudi podpisane pogodbe za projekte OP-EU, ki so bile sklenjene po 18. 4. 2011 do vključno 31. 12. 2011 s tem, da se kot izhodiščna programska
    skupina upošteva skupina iz priloge 1 za leto 2012. Agencija bo pri izračunih upoštevala kot izhodiščno programsko skupino iz priloge 1 za leto 2012. Projektov OP-EU, za katera so
    raziskovalne organizacije že pridobile dodatna sredstva iz naslova preteklih pozivov in jim je bilo podaljšano trajanje  izvajanja v leto 2012, ter jim ob podaljšanju niso bila dodeljena dodatna
    pogodbena sredstva, ne vpisujete v obrazec.
(2) Sredstva projekta v EUR, ki jih po pogodbi prispeva EU.
(3) Naziv in sedež gospodarske organizacije iz Republike Slovenije, če kot soizvajalka sodeluje pri projektu OP-EU.

Dokazila: Za vsak projekt OP-EU priložite del pogodbene dokumentacije, iz katere je razviden naslov projekta, pogodbena vrednost in čas trajanja projekta. 
                  Če isti projekt izvajajo v več programskih skupinah RO, priložite dokument, iz katerega je razvidna delitev sredstev med programskimi skupinami.

Obrazec: ARRS-RPROG-VPETOST-EU/2012 Stran 2 od 3



Sestava programske skupine raziskovalne organizacije izvajalke v letu 
2012 za potrebe izračuna vpetosti v potekajoče projekte okvirnih 
programov Evropske unije

Datum: 22.05.2012
Raziskovalni program:
Naslov raziskovalnega programa:      
Vodja raziskovalnega programa:
Raziskovalna organizacija:             

Šifra

(1) Podatki o sestavi programske skupine v Prilogi 1 so povzeti iz informacijske baze ARRS na dan 22. 5. 2012
     in služijo uporabi raziskovalnim organizacijam kot sestava programske skupine za  izračun EU vpetosti
     za leto 2012. 

Član programske skupine (1)

Ime in priimek
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