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1. DEL PRIJAVE – (se izpolnjuje preko elektronskega prijavnega portala Digital Forms) 

 
PRIJAVA na 

»Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne 
mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje 

mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev« 
 

v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in ukrepa C3.K8.IC 
 

za SKLOP A 

1. Prijavitelj – javna raziskovalna organizacija (JRO) 
 

Evidenčna številka JRO: 
(v Evidenci RO) 

 

Prijavitelj:   

 

2. Podoktorska raziskovalka ali raziskovalec 
 

Evidenčna številka raziskovalca: 
(v Evidenci RO) 
 

 

Ime in priimek:   

 
3. Mentorica ali mentor na JRO prijaviteljici 

 

Evidenčna številka raziskovalca: 
(v Evidenci RO) 
 

 

Ime in priimek:   

 

4. Mentorica ali mentor na gostiteljski RO 
 

Ime in priimek:  

 
5. Kontaktna oseba 

 
Ime in priimek:  
E-naslov:  
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Telefon:  

 
6. Klasifikacije in šifranti raziskovalnega področja projekta 

 

Raziskovalno področje:1  

FORD/FOS:2  

CERIF – CERCS:3  

Družbeno ekonomski cilji:4  

                                                           
1 http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp; navedite do podpodročja, npr. 1.01.01 
2 http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/klasif-znan-FOS.asp; uporabljajte prevajalno tabelo: http://www.arrs.si/sl/gradivo/sifranti/preslik-vpp-
fos-wos.asp; navedite do področja, npr. 1.1 
3 http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-cerif-cercs.asp; 
4 http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/klasif-druzb-ekon-09.asp; med 1-11 in 13.1-14 

 

http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/klasif-znan-FOS.asp
file:///C:/Users/KurincicP/Desktop/MOBILNOST%20DELOVNI%20DOKUMENTI%20PETRA/OBRAZCI/%20http/www.arrs.si/sl/gradivo/sifranti/preslik-vpp-fos-wos.asp;
file:///C:/Users/KurincicP/Desktop/MOBILNOST%20DELOVNI%20DOKUMENTI%20PETRA/OBRAZCI/%20http/www.arrs.si/sl/gradivo/sifranti/preslik-vpp-fos-wos.asp;
http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-cerif-cercs.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/klasif-druzb-ekon-09.asp
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KONTROLNI SEZNAM PRILOG 

 

☐ PRILOGA 1: Podatki o prijavi na mednarodni razpis MSCA, osnovni podatki o prijavljenem 
raziskovalnem projektu in Izjava prijavitelja. 

☐ PRILOGA 2: Kopija dokazil o dobri ali odlični oceni v okviru programov Obzorja 2020 ali 
Obzorje Evropa mednarodnega razpisa MSCA – spremni dopis EK, recenzija in kopija 
osnovnih certifikatov iz mednarodnega razpisa MSCA od leta 2019 dalje iz katere so 
razvidni ocena, vsebina in predvideno obdobje trajanja raziskovalnega projekta. 

☐ PRILOGA 3: Kopija Pisma o nameri sodelovanja z gostiteljsko RO. 

 

 
 
2. DEL PRIJAVE – PRILOGA  1 (PRILOGO 1 je treba natisniti in priložiti k prijavi) 
 

2.1 MEDNARODNI RAZPIS MSCA – Podatki o prijavi na mednarodni razpis MSCA, na katerega je bila 

podana prijava raziskovalnega projekta od vključno leta 2019 naprej 

 

 

Naziv razpisa: 
(Obzorje 2020 ali Obzorje Evropa) 
  
(Izberite eno možnost) 

☐Obzorje 2020 
 

☐Obzorje Evropa 
 

Tip prijave: 
MSCA EF – evropske individualne (IF) ali podoktorske (PF) štipendije 
ali  
MSCA GF – globalne individualne (IF) ali podoktorske (PF) štipendije) 
 
(Izberite eno možnost) 

☐MSCA EF/IF 
 

☐MSCA EF/PF 
 
 

☐MSCA GF/IF 
 

☐MSCA GF/PF 
 
 

Leto prijave:  

ID številka projektne prijave:  

Naslov raziskovalnega projekta:  

Akronim raziskovalnega projekta:  

RO, s katero je                 bila prijava oddana na mednarodni razpis:  

Spletna stran RO:  

Ime in priimek podoktorske raziskovalke ali podoktorskega raziskovalca:  

Ime in priimek mentorice ali mentorja:  

Datum obvestila o uspehu na mednarodnem razpisu MSCA:  

Dosežena uspešnost: 
(ocena v %) 
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2.2 OSNOVNI PODATKI O PRIJAVLJENEM RAZISKOVALNEM PROJEKTU 
 
 

Zaprošena sredstva (so)financiranja iz ukrepa 
C3.K8.IC za celotno obdobje izvajanja 
raziskovalnega projekta izračunana po 
metodologiji (so)financiranja iz javnega poziva: 
(v EUR) 

 

Trajanje celotnega raziskovalnega projekta: 
(v mesecih) 

 

Trajanje 1. dejavnosti mobilnosti na gostiteljski 
RO:  
(v mesecih) 

 

Trajanje 2. dejavnosti reintegracije na slovenski 
JRO oziroma pri prijavitelju: (v mesecih) 

 

Predviden začetek raziskovalnega projekta:  
(datum) 

 

Predviden zaključek raziskovalnega projekta:  
(datum) 

 

 

2.3 IZJAVA PRIJAVITELJA 
 

Podpisani s podpisom izjavljam/o, da: 
- smo seznanjeni z vsemi pogoji javnega poziva, na katerega se prijavljamo, se z njimi strinjamo in jih 

v     celoti sprejemamo; 
- so vsi podatki, ki jih v prijavi navajam/o, resnični; 
- prijavljeni raziskovalni projekt ni (so)financiran iz drugega vira; 
- bo do podpisa Pogodbe o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta sklenjena pogodba o 

zaposlitvi med prijaviteljem in podoktorsko raziskovalko ali raziskovalcem za obdobje trajanja 
raziskovalnega projekta; 

- bo do podpisa Pogodbe o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta sklenjen Sporazum z 
gostiteljsko RO, kjer se bo izvajala 1. dejavnost mobilnosti; 

- se prijavljeni raziskovalni projekt ne razlikuje od prijave na mednarodni projekti MSCA in soglašamo, 
da je edina dopustna razlika možna zamenjava mentorice ali mentorja na gostiteljski RO, pod 
pogojem, da se gostiteljska RO izjavi, da nadomestna mentorica ali mentor izpolnjuje vse kriterije 
za mentorstvo v prijavljenem raziskovalnem projektu; 

- smo pri izračunu zaprošenih sredstev upoštevali metodologijo (so)financiranja iz javnega poziva; 
- smo pri uveljavljanju dodatka za družino zagotovili Izjavo podoktorske raziskovalke ali raziskovalca 

o uveljavljanju dodatka za družino; 
- je priloženo dokazilo o dobrih ali odlični oceni v okviru programov Obzorja 2020 ali Obzorje Evropa 

mednarodnega razpisa MSCA – spremni dopis EK, recenzija in kopija osnovnih certifikatov iz 
mednarodnega razpisa MSCA od leta 2019 dalje iz katere so razvidni ocena, vsebina, trajanje in 
predvideno obdobje trajanja raziskovalnega projekta; 

- je priložena kopija Pisma o nameri sodelovanja z gostiteljsko RO; 
- da prijavljeni raziskovalni projekt spoštuje »načelo, da se ne škoduje bistveno«. 
 



 
 

 

 

5 

 
Podpis prijavitelja in podoktorske raziskovalke ali raziskovalca: 
 

 in  

Zastopnik oz. pooblaščena oseba ŽIG Podoktorska raziskovalka ali raziskovalec 

 

Kraj in datum: 

 

 


