Oznaka prijave:
Javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in
poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 – 2014
(Ur. l. RS, št. 21/2014, z dne 28. 3. 2014)
in
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne
dejavnosti v obliki raziskovalnih programov
(Ur. l. RS, št. 21/2014, z dne 28. 3. 2014)

PRIJAVNA VLOGA
(APPLICATION FORM)
1

1.Tip prijave (Type of the application)
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 Nadaljevanje obstoječega programa (Continuation of the existing programme)





 Nova prijava (New application)






 Nova prijava - preoblikovanje programov (New application - Transformation of programmes)
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A. SPLOŠNI PODATKI (GENERAL INFORMATION)

2.Vodja raziskovalnega programa (Programme leader)2
Šifra (Code number)

Ime in priimek
(Name and Surname)

3.Prijavitelj - javna raziskovalna organizacija (JRO) ali RO s koncesijo (Applicant – Public
3
research organisation or Research organisation with concession)
Šifra (Code number)

Izberi

Naziv (Name)

4

4.Naslov raziskovalnega programa (Title of the research programme)
Šifra (Code number)
SLO

ANG

Izberi

5.Kontaktna oseba (Contact person)
Ime in priimek
(Name and Surname)
E-naslov
(e-mail address)
Telefon (Phone)
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6.Primarno raziskovalno področje, v katerem bo potekalo izvajanje raziskovalnega
programa po šifrantu ARRS (Primary research field in which the research programme will be
performed - ARRS)
Šifra (Code number)

Izberi

- Veda (Discipline)
- Področje (Field)
- Podpodročje
(Subfield)
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Delež primarnega področja v % (% of primary field)

Primarno raziskovalno področje po šifrantu FOS (Primary research field – FOS)
Šifra (Code number)
- Veda (Discipline)
- Področje (Field)

Izberi

7.Dodatno raziskovalno področje, v katerem bo potekalo izvajanje raziskovalnega
programa po šifrantu ARRS (Additional research field in which the research programme will be
performed - ARRS)
Šifra (Code number)

Izberi

X

Izberi

X

- Veda (Discipline)
- Področje (Field)
- Podpodročje
(Subfield)

Delež dodatnega področja v % (% of additional field)

Dodatno raziskovalno področje po šifrantu FOS (Additional research field – FOS)
Šifra (Code number)
- Veda (Discipline)
- Področje (Field)

8.Znanstveno področje raziskovalnega programa po šifrantu Evropske unije – šifra in
naziv (Scientific field of the programme according to the Common European Research
Classification Scheme CERCS - CERIF)
Šifra (Code number)

Izberi

Naziv (Name)
9.Družbeno-ekonomski cilji (Socio-economic Objectives)
Šifra (Code Number)
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Izberi

Naziv (Name)

10.Število letnih raziskovalnih ur, ki naj bi jih financirala ARRS (Number of research hours
ARRS per year)5
ur (hours)
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Raziskovalni programi, ki se preoblikujejo (Research programmes in case of transformation)
6

Preoblikovani programi (Transformed Programmes)
Program

...

- RO

- Vodja

Program

...

- RO

- Vodja

X

Razpoložljive ure
Prenesene ure

X

Razpoložljive ure
Prenesene ure

Skupaj(Total):

Dodaj novo vrstico

Obrazložitev (An explanation)7
SLO

ANG

11.Izvajalci raziskovalnega programa (Operators of the research programme)8

Šifra
(Code number)

Št. ur
(no. of
hours)

Naziv (Name)

...

X

Skupaj(Total):

Dodaj novo vrstico

c
e
r

B. ZNANSTVENA KAKOVOST VODJE IN ČLANOV RAZISKOVALNEGA PROGRAMA
(SCIENTIFIC QUALITY OF THE PROGRAMME LEADER AND PROGRAMME GROUP)
12.Življenjepis vodje raziskovalnega programa (CV of the programme leader)9
SLO
ANG

13.Najpomembnejši znanstveni dosežki članov programske skupine, povezani z vsebino
programa v zadnjih petih letih (2009-datum zaključka javnega poziva in razpisa) (Most
important research achievements of the programme group related to the content of the research
programme in the last five years (2009-Conclusion of the public call); maximum limit: five
10
achivements)
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Znanstveni dosežek (Research achievement)
COBISS ID
Naslov

...

SLO

ANG

Opis

SLO

ANG

Objavljeno v
Tipologija

COBISS ID
Naslov

...

Izbriši dosežek

Izberi

X

Izbriši dosežek

SLO

ANG

Opis

SLO

ANG

Objavljeno v
Tipologija

Izberi

X

Dodaj novo vrstico

14.Najpomembnejši družbeno-ekonomsko relevantni dosežki članov programske skupine,
povezani z vsebino programa v zadnjih petih letih (2009 - datum zaključka javnega
poziva in razpisa) (Most important socio-economic achievements of the programme group
related to the content of the research programme in the last five years (2009-Conclusion of the
11
public call); maximum limit: five achivements)
Družbeno-ekonomsko relevantni dosežek (Socio-economic achievement)

Družbeno-ekonomsko relevantni dosežek (Socio-economic achievement)
COBISS ID
Naslov

...

Izbriši dosežek

SLO
ANG

Opis

SLO
ANG

Šifra
Objavljeno v
Tipologija
COBISS ID
Naslov

...

SLO
ANG

Opis

SLO
ANG

Šifra
Objavljeno v

o
z
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Tipologija

Dodaj novo vrstico
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Izberi

X

Izberi

X

Izbriši dosežek

Izberi

X

Izberi

X

15.Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega programa – samo za
družboslovne in humanistične vede (Citations – proof of meeting the requirement for a
12
programme leader – only for social sciences and humanities)
SLO
ANG

16.Obdobje v zadnjih petih letih, v katerem vodja raziskovalnega programa ni bil zaposlen
v raziskovalni dejavnosti oziroma je bil dalj časa odsoten (Periods in the last five years in
which the programme leader did not work in the research organisation or was absent for longer
13
period)
SLO

ANG

C. PREDSTAVITEV RAZISKOVALNEGA PROGRAMA (DESCRIPTION OF THE
RESEARCH PROGRAMME)
17.Povzetek vsebine raziskovalnega programa in ključne besede (Abstract of the research
14
programme and key words)
SLO

Ključne besede (Key words)

ANG

Ključne besede (Key words)

18.Teoretična izhodišča, raziskovalne vsebine in cilji (Theoretical positions, research contents
15
and goals)
SLO
ANG
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19.Predvidene osnovne raziskovalne metode (Planned basic research methods)16
SLO
ANG

20.Pomen za razvoj znanosti (Importance for the development of science)17
SLO
ANG

21.Pomen za družbeno-ekonomski in kulturni razvoj Slovenije (Importance for Slovenia's
socio-economic and cultural development)18
SLO
ANG
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22.Vpetost vsebine v obstoječe institucionalne, nacionalne in mednarodne raziskovalnorazvojne programe in projekte (Embedment of the contents in existing institutional, national
19
and international research and development programmes and projects)
SLO
ANG

23.Dopolnitev programa dela (raziskovalne vsebine in ciljev) raziskovalnega programa v
primeru, da bo odobren povečan letni obseg financiranja raziskovalnega programa
(Completion of the work plan (research contents and goals) of the research programme in case
20
increased number of annual research hours is approved by ARRS)
SLO
ANG

24.Raziskovalna oprema in infrastruktura, potrebna za izvajanje programa (Research
equipment and infrastructure needed for the programme)21
Zap. Inventarna št.
Naziv osnovnega sredstva
št.
(Inventory Num.) (Basic Resources)
SLO

X

ANG
SLO

X

ANG

Dodaj novo vrstico

25.Navedba največ dveh recenzentov, za katera prijavitelj ne želi, da ocenjujeta njegovo
prijavno vlogo (At most, 2 reviewers who the proposer does not want to be involved in the
evaluation process)
Ime in priimek (Name and Surname)

Ime ustanove zaposlitve
(Place of the employment)

26.Vsebina predloga raziskovalnega programa se šteje za poslovno skrivnost, razen
povzetka vsebine programa in ključnih besed iz 17. točke, pomena za razvoj znanosti iz
20. točke in pomena za družbeno-ekonomski razvoj iz 21. točke te prijave (Content of
the research programme proposal is considered to be a business secret- except for paragraphs
17, 20 and 21)

 Da (Yes)





 Ne (No)
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D. IZJAVE PRIJAVITELJA (STATEMENT BY THE PROPOSER REGARDING THE PUBLIC
CALL)
Podpisani s podpisom na tej prijavni vlogi izjavljam/o, da:

• so z vsebino prijavne vloge seznanjeni in se strinjajo vsi izvajalci raziskovalnega programa,
navedeni v 11. točki te prijavne vloge;
• je v primeru prijave tipa "Nadaljevanje obstoječega programa" ali "Nova prijava – preoblikovanje
programov" k prijavni vlogi v priponki priložen ustrezen sporazum;
• imamo sklenjen sporazum oz. sporazume v skladu z določili javnega poziva oziroma razpisa
(velja za tip prijave "Nadaljevanje obstoječega programa" in "Nova prijava – preoblikovanje
programov");
• vodja prijavljenega raziskovalnega programa izpolnjuje pogoje za vodjo raziskovalnega projekta,
kot so določeni v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo
raziskovalnega projekta (Ur. l. RS, št. 41/09 in 72/11);
• vodja prijavljenega raziskovalnega programa dosega mejne vrednosti vsote kvantitativnih ocen
ali druge mejne vrednosti (A1/2 ali A' ali A") ter pogoj A' je večji od 0, kot je določeno v
Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-8 z dne 17. 3. 2014;
• sem/smo seznanjen/i z vsemi pogoji javnega poziva oziroma razpisa, na katerega se prijavljam/o
in z vsebino vseh listin navedenih v objavljenem javnem pozivu oziroma razpisu, se z njimi
strinjam/o in jih v celoti sprejemam/o;
• so vsi podatki v prijavnem obrazcu v elektronski obliki identični podatkom v prijavnem obrazcu v
papirnati obliki;
• so vsi podatki, ki jih v prijavi navajam/o, resnični;
• sem/smo seznanjen/i s Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo
raziskovalnega projekta (Ur. l. RS, št. 41/09 in 72/11) in Pravilnikom o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 4/11,
72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr.);
• se strinjam/o z obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem tega javnega poziva oziroma razpisa
v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter obdelavo teh podatkov za evidence ARRS;
• bodo v sistema COBISS in SICRIS do zaključka javnega poziva oziroma razpisa vpisani vsi
podatki o objavah publikacij in o citiranosti;
• so vsi člani programske skupine oziroma programskih skupin seznanjeni z obsegom vključitve v
predlagani raziskovalni program;
• bomo vse člane programske skupine, ki pred podpisom pogodbe nimajo urejenega statusa
zaposlitve (evidence ARRS) in/ali ne izkazujejo prostih raziskovalnih kapacitet, ustrezno
razbremenili oziroma zaposlili.
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 potrjujemo zgoraj navedene izjave




Podpisi:

zastopnik prijavitelja:

in

ŽIG

vodja raziskovalnega programa:

ŽIG

podpis zastopnika

Kraj in datum:
Oznaka prijave:
1
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Označite tip prijave.
Tip prijave "Nadaljevanje obstoječega programa" velja za raziskovalni program, ki mu financiranje izteče v letu 2014 in
ni predmet preoblikovanja raziskovalnega programa.
Tip prijave "Nova prijava" velja za prijavo novega raziskovalnega programa.
Tip prijave "Nova prijava – preoblikovanje programov" velja v primeru preoblikovanja raziskovalnih programov
(združitev, razdružitev in druge oblike preoblikovanja programov). Nazaj

2

Izraz vodja raziskovalnega programa je zapisan v moški slovnični obliki in je uporaben kot nevtralen za ženske in
moške. V primeru prijave "Nadaljevanje obstoječega programa" in "Nova prijava – preoblikovanje programov", sta
obstoječi in predlagani vodja raziskovalnega programa lahko različni osebi. Obstoječi vodja odda Poročilo o rezultatih
raziskovalnega programa za obdobje 2009 – 2014, prijavno vlogo pa odda predlagani novi vodja raziskovalnega
programa. Nazaj

3

Vpišite prijavitelja - raziskovalno organizacijo, v kateri je oziroma bo ob sklenitvi pogodbe zaposlen vodja
raziskovalnega programa (matična JRO oz. matična RO s koncesijo). Nazaj
4
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Naslov raziskovalnega programa je možno dopolniti (velja le pri prijavi "Nadaljevanje obstoječega programa"). Nazaj

5

V skladu s 3. odst. 62. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnost (Ur. l. RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr. – v nadaljnjem besedilu: pravilnik o
postopkih) znaša minimalni obseg financiranja programske skupine, ki deluje samo v javnem raziskovalnem zavodu,
2,5 FTE kategorije A, minimalni obseg v ostalih JRO oziroma RO s koncesijo pa 1 FTE kategorije A. Nazaj

6
Izpolnite le v primeru prijave "Nova prijava – preoblikovanje programov". Vpišite šifro raziskovalnega programa oz.
programov, ki se preoblikuje/jo v novi raziskovalni program oz. programe (kot del programa ali celoten program).
Vpišite tudi število raziskovalnih ur navedenega programa oz. programov, ki se upoštevajo v prijavi novega
raziskovalnega programa oz. programov (prenesene ure). V priponki te prijavne vloge morate, v skladu z določili
javnega poziva oz. razpisa, priložiti ustrezen sporazum oz. sporazume o preoblikovanju raziskovalnih programov. Nazaj
7

V primeru preoblikovanja raziskovalnega programa oz. programov navedite razloge in obliko preoblikovanja
(združitev, razdružitev, druga oblika preoblikovanja). Največ 1500 znakov vključno s presledki. Nazaj

8
Vpišite vse izvajalce (JRO in/ali RO s koncesijo), ki bodo izvajali raziskovalni program. Za vsakega izvajalca
raziskovalnega programa izpolnite ločen obrazec sestave programske skupine (Priloga A in B). Prilogi dobite v meniju
"Obstoječe prijave" s klikom na oznako "+".
Pri tipu prijave "Nadaljevanje obstoječega programa" in "Nova prijava – preoblikovanje programov" je potrebno v
skladu z določili javnega poziva in javnega razpisa k prijavni vlogi priložiti sporazum (v priponki prijavne vloge priložite
skeniran sklenjen sporazum). Nazaj
9

Največ 6.000 znakov vključno s presledki (približno ena stran, velikosti pisave 11. Nazaj

10

Znanstveni dosežek (največ pet) vpišete tako, da izpolnite COBISS kodo dosežka - sistem nato sam izpolni naslov
objave, naziv, IF in srednjo vrednost revije, naziv FOS področja ter podatek, ali je dosežek uvrščen v A" ali A'. Nazaj

11

Družbeno-ekonomsko relevantni dosežek (največ pet) vpišete tako, da izpolnite COBISS kodo dosežka - sistem nato
sam izpolni naslov objave in druge ustrezne vrednosti. COBISS ID ni obvezen podatek. Nazaj

12
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja o citiranosti za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta navedite le v primeru
prijave s področij družboslovnih in humanističnih ved. Navedite znanstveno delo (katerega citat boste navajali v
nadaljevanju) v skladu z določili 2. točke 2. oz. 3. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik o kriterijih za vodjo
projekta). Pri navedbi uporabite identično obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju
bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS.
Nato navedite znanstveno delo, kjer je citat prej navedenega znanstvenega dela, v skladu z določili 2. točke 2. oz. 3.
člena prej navedenega pravilnika, dokumentiran. Pred navedbo uporabite oznako "Prej navedeno znanstveno delo je
citirano v:" in v nadaljevanju pri navedbi citata uporabite enako obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri
Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS, kjer namesto skupnega števila
strani, navedete stran, kjer je citat dokumentiran. V primeru, da navajate več citatov, mora biti nedvoumno navedena
povezava med znanstvenim delom in citatom le-tega. Največ 3000 znakov vključno s presledki (približno pol strani,
velikosti pisave 11).
Določila glede izpolnjevanja pogoja o citiranosti za vodjo projekta iz pravilnika o kriterijih za vodjo projekta:

Vodja temeljnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj citiranosti, če izkazuje citiranost v sistemu SICRIS (Web of
Science – WoS), kjer se upoštevajo citati člankov, za katere ima WoS poln bibliografski zapis. Za družboslovje lahko
izkazuje tudi citiranost v monografiji, izdani pri mednarodni založbi (2.A, 3.A, B), za humanistiko pa v znanstvenih
objavah, ki so določene v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti (Pravilnik o
postopkih). Citirano delo mora biti znanstveno delo iz pravilnika, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne
uspešnosti. Citat mora biti objavljen v zadnjih 10 letih. Avtocitat se ne upošteva. Dela, ki se citirajo v obdobju zadnjih
10 let, so lahko objavljena tudi prej. Nazaj
13

Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri
izpolnjevanju kriterija za vodjo programa namesto zadnjih pet let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje
obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša za čas dejansko
izrabljenega starševskega dopusta in dokumentirane bolniške odsotnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje
upoštevanega obdobja ne vpliva koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka v obliki delne odsotnosti z dela. V
primeru, da vodja raziskovalnega programa v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, vpišite zadnje
intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. Navedite daljšo dokumentirano odsotnost in
razloge. Največ 500 znakov vključno s presledki. Nazaj
14
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Za povzetek vsebine raziskovalnega programa največ 3.000 znakov vključno s presledki (približno pol strani,
velikosti pisave 11); za ključne besede največ 300 znakov vključno s presledki. Nazaj

15

Pri predstavitvi raziskovalnega programa je treba navesti elemente, ki se bodo ocenjevali skladno z metodologijo.
Navedite: znanstvena izhodišča, predstavitev problema, cilje raziskave s poudarkom na originalnosti predlaganih
raziskav ter njihovim potencialnim vplivom na razvoj novih raziskovalnih smeri, izvirnost rezultatov, relevantnost in
potencialni vpliv rezultatov, izjemne družbeno-ekonomsko relevantne dosežke vodje programa, organiziranost in
izvedljivost programa itd. Največ 12000 znakov vključno s presledki (približno dve strani, velikosti pisave 11).
Če želite v predstavitvi programa uporabiti formule, diagrame ali slike, jih dodajte v priponko. Obseg priponke naj bo
največ ena stran. Nazaj

16
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Navedite predvidene metode dela. Največ 6.000 znakov vključno s presledki (približno ena stran, velikosti pisave
11). Nazaj

17

18

Največ 6.000 znakov vključno s presledki (približno ena stran, velikosti pisave 11). Nazaj

Navedite neposredni pomen programa za gospodarstvo in družbene dejavnosti ter posredni pomen za družbo.
Neposredni pomen programa za gospodarstvo in družbene dejavnosti (za posamezno podjetje, za gospodarsko panogo,
za več panog, za družbeno infrastrukturo, za državno upravo, za nastanek novih podjetij, za kulturni razvoj in
ohranjanje nacionalne identitete, za varovanje naravne in kulturne dediščine ipd.). Posredni pomen za družbo
(promocija države, vključevanje v mednarodno delitev dela, vzgoja in izobraževanje kadrov), pomen za razvoj stroke
in inženirske prakse. Največ 6.000 znakov vključno s presledki (približno ena stran, velikosti pisave 11). Nazaj
19

Navedite naslove projektov in ime člana programske skupine, ki je bil vodja/koordinator navedenega projekta.
Največ 6.000 znakov vključno s presledki (približno ena stran, velikosti pisave 11). Nazaj

20

Letni obseg raziskovalnih ur raziskovalnega programa bo določen v skladu s 6. in 7. odstavkom 67. člena pravilnika
o postopkih, pri določitvi obsega financiranja pa bodo v skladu s proračunskimi možnostmi upoštevani tudi rezultati
Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov (Uradni list RS, št. 10/14), zato je
potrebno za primer odobrenega povečanja obsega financiranja raziskovalnega programa napisati dopolnjen/razširjen
program dela raziskovalnega programa. V primeru, da dopolnitev programa dela ne bo napisana, raziskovalni program
ne more dobiti povečanja obsega sredstev.
Največ 6.000 znakov vključno s presledki (približno ena stran, velikosti pisave 11). Nazaj

21

Navedite razpoložljivo raziskovalno opremo ali drugo infrastrukturo, katere nabavna vrednost presega 50.000 EUR
(za naravoslovnomatematične, tehniške, biotehniške in medicinske vede) oziroma 15.000 EUR (za družboslovne in
humanistične vede). Nazaj

Obrazec: ARRS-RPROG-JP-Prijava/2014 v1.00c

