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Izberi

Izberi

Oznaka prijave:

Javni poziv za predložitev infrastrukturnih programov za obdobje 2015 - 2020 in poročil o 
rezultatih infrastrukturnih programov za preteklo obdobje

(Ur. l. RS, št. 71/2014, z dne 3. 10. 2014)
in

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne 
dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2015-2020

(Ur. l. RS, št. 71/2014, z dne 3. 10. 2014)

PRIJAVNA VLOGA 

1.Tip prijave

 Nadaljevanje obstoječega programa

 Nova prijava1

 MR

Šifra

Ime in priimek

 Projekt

Šifra

Naslov

A. SPLOŠNI PODATKI

2.Vodja infrastrukturnega programa2

Šifra

Ime in priimek

3.Prijavitelj - javna raziskovalna organizacija (JRO) ali RO s koncesijo

Šifra

Naziv

4.Naslov infrastrukturnega programa

Šifra

SLO

Vzorec



...

...

ANG

5.Organizacijska/e enota/e (OE) izvajanja infrastrukturnega programa3

Zap. 
št. Šifra OE Naziv OE Vodja OE

X

X

Dodaj novo vrstico

6.Kontaktna oseba

Ime in priimek

E-naslov

Telefon

7.Zaprošen letni obseg financiranja Infrastrukturnega programa

Letni obseg financiranja Infrastrukturnega programa v urah

Obstoječe ure Infrastrukturnega programa:

Zaprošene ure Infrastrukturnega programa4:

Obrazložitev

Sofinanciranje materialnih stroškov za blago in storitve:

Sofinanciranje stroškov amortizacije infrastrukturne opreme:

Skupaj: materialni stroški in stroški amortizacije5

8.Navedba največ dveh recenzentov, za katera prijavitelj ne želi, da ocenjujeta njegovo 
prijavno vlogo

Ime in priimek (Name and Surname) Ime ustanove zaposlitve
(Place of the employment)

B. VSEBINA / OPIS INFRASTRUKTURNEGA PROGRAMA

a. OPIS VSEBINE INFRASTRUKTURNEGA PROGRAMA

9.Povzetek vsebine infrastrukturnega programa (Abstract of the infrastructure 
programme)6

SLO

Ključne besede

Vzorec



ANG

Ključne besede (Key words)

10.Opis vsebine infrastrukturnega programa7

SLO

b. PRIKAZ INFRASTRUKTURNE PODPORE RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI IN DRUGIM 
UPORABNIKOM (vsaj ena od točk 11-15 mora biti opisana)

11. Infrastrukturni program v največjem obsegu predstavlja podporo raziskovalne 
dejavnosti v obliki:

 A. podpori raziskovalnim programom, ki vsebujejo elemente instrumentalnega centra ali 
znanstvene zbirke,

 B. podpore znanstvenim zbirkam (zbirke podatkov, sort, znanstvenih publikacij in podobno),

 C. popularizacije znanosti (tako v laični kot strokovni javnosti, v Sloveniji in v tujini) in

 D. instrumentalne podpore (raziskovalna oprema večje vrednosti).

12.Prikaz podpore infrastrukturnega programa raziskovalnim programom8

SLO

13.Prikaz podpore infrastrukturnega programa znanstvenim zbirkam9

SLO

14.Prikaz podpore infrastrukturnega programa državnim in drugim vladnim organom ali 
resorjem ter drugim uporabnikom pri izvajanju njihove službe10

SLO

15.Prikaz podpore infrastrukturnega programa popularizaciji znanosti11

SLO

16.Prikaz instrumentalne podpore infrastrukturnega programa12

SLO

c. PRIKAZ PODPORE INFRASTRUKTURNEGA PROGRAMA RAZISKOVALNI IN 
INFRASTRUKTURNI OPREMI TER DRUGI INFRASTRUKTURI S STOPNJO IZKORIŠČENOSTI 
ZMOGLJIVOSTI, TEHNOLOŠKO ZAHTEVNOSTJO TER PRISPEVKOM K IZKORIŠČENOSTI 
INFRASTRUKTURE RO

17.Seznam raziskovalne in infrastrukturne opreme ter druge infrastrukture s stopnjo 
izkoriščenosti zmogljivosti13

Vzorec



A: B: C: D:

A: B: C: D:

Legenda: 
Inventarna št. - Inventarna številka
Naziv - Naziv infrastrukturne raziskovalne opreme 
A - Nabavna vrednost na dan 31.12.2013 v EUR 

Zap. 
št. Inventarna št. Naziv osnovnega sredstva

Nabavna 
vrednost v 
EUR

Letna stopnja 
izkoriščenosti 
v %

X

X

Skupaj (oz. povprečna vrednost v %):

Dodaj novo vrstico

18.Opis tehnološke zahtevnosti infrastrukturne dejavnosti in pričakovanega prispevka k 
izkoriščenosti raziskovalne opreme ter infrastrukture RO14

SLO

d. PRIKAZ SODELOVANJA Z UPORABNIKI IN DRUGIMI INFRASTRUKTURNIMI PROGRAMI 
TER POVEZANOSTI V RAZLIČNA INFRASTRUKTURNA OMREŽJA

19.Pomen infrastrukturnega programa za sodelovanje z uporabniki, drugimi 
infrastrukturnimi programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji15

SLO

20.Pomen za podporo sodelovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih16

SLO

e. PREDVIDEN OBSEG FINANCIRANJA INFRASTRUKTURNEGA PROGRAMA RO IN 
REKAPITULACIJA ANGAŽIRANJA INFRASTRUKTURNEGA PROGRAMA RO

21.Predlagano letno sofinanciranje materialnih stroškov za blago in storitve

Zap. 
št. Vrsta materialnega stroška za blago in storitev Vrednost na 

leto v EUR

X

X

Skupaj:

Dodaj novo vrstico

22.Predlagano letno sofinanciranje stroškov amortizacije infrastrukturne raziskovalne 
opreme

Zap. 
št. Inventarna št. Naziv infrastrukturne raziskovalne opreme

X

X

Skupaj (oz. povprečna vrednost v %):

Dodaj novo vrstico

Vzorec



B - Stopnja amort. v % 
C - Letna amort. v % 
D - Letna stopnja izkoriščenosti v %  

X

X

23. Infrastrukturni program RO kot podpora naslednjim raziskovalnim programom in 
projektom (specifikacija)

Zap. 
št.

Šifra 
progr./proj. Naslov programa/projekta Podpora IP 

v urah

Skupaj:

Dodaj novo vrstico

24.Rekapitulacija angažiranja infrastrukturnega programa RO - plan:

Za podporo
Angažirane 
zmogljivosti v 
urah

Angažirane 
zmogljivosti v 
%

Lastni raziskovalni dejavnosti:

- Izvajanje javne službe - raziskovalni programi

- Raziskovalno – razvojni projekti NRRP

- Ostale raziskave

Skupaj 

Raziskovalni dejavnosti drugih RO:

- Javni zavodi

- Gospodarske družbe

- Državni organi in službe

- Drugo

Skupaj

Skupaj infrastrukturni program

25.Vsebina predloga infrastrukturnega programa se šteje za poslovno skrivnost, razen 
povzetka vsebine programa in ključnih besed iz 9. točke te prijave

 Da  
 Ne 

C. IZJAVE PRIJAVITELJA

Podpisani s podpisom na tej prijavni vlogi izjavljam/o, da:

• so vsi podatki v poročilu v elektronski obliki identični podatkom v poročilu v pisni obliki; 
• se vodja finančne službe strinja s finančnimi podatki navedenimi v poročilu 
• se strinjamo z obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem infrastrukturnega programa v skladu z 

zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter obdelavo teh podatkov za evidenco ARRS. 

potrjujemo zgoraj navedene izjave

Podpisi:

zastopnik prijavitelja: in vodja infrastrukturnega programa:

Vzorec



ŽIG

Kraj in datum:

Oznaka prijave:
1 V skladu s 4. točko 62. člena Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne 
dejavnosti( Ur. l. Pravilnika 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.) raziskovalna organizacija , ki še nima infrastrukturnega 
programa, lahko prijavi infrastrukturni program le v primeru, da je raziskovalna organizacija ob prijavi nosilec vsaj 
enega raziskovalnega projekta ali ima zaposlenega vsaj enega mladega raziskovalca, ki ga sofinancira Javna agencija 
za raziskovalno dejavnost. Nazaj

2 Izpolni vodja infrastrukturnega programa, v primeru Univerze vodja na članici Univerze. Nazaj

3 Izpolnite, tudi v primeru, če ima vaša raziskovalna organizacija samo 1 organizacijsko enoto Nazaj

4 V skladu s 4. odst. 62. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (UR.L: RS , št. 4/11, 72/11, 45/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13 – popr. v nadaljnjem 
besedilu: pravilnik o postopkih) znaša minimalni obseg financiranja infrastrukturne skupine 1 plačni FTE. V primerih, 
kjer RO zaprosi za spremembo letnega obsega financiranja infrastrukturnega programa (financiranje plačnih FTE 
izražen v raziskovalnih urah), navedite vsebinsko utemeljitev za to spremembo. Obseg teksta v tej točki je omejen na 
12.000 znakov. Nazaj

5 Navedeni zneski niso predmet tega razpisa, vendar se upoštevajo pri ocenjevanju kriterija Izvedljivost predloga (gl. 
62. člen, točko (6), in 69. člen, točko (5) Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti). Nazaj

6 Za povzetek vsebine infrastrukturnega programa obseg teksta na organizacijsko enoto (OE), do največ 3000 znakov 
vključno s presledki, za ključne besede največ 300 znakov vključno s presledki Nazaj

7 Obseg teksta v tej točki je omejen do največ 12000 znakov na 1 OE vključno s presledki Nazaj

8 Obseg teksta v tej točki je omejen do največ 6000 znakov na 1 OE vključno s presledki Nazaj

9 Obseg teksta v tej točki je omejen do največ 6000 znakov na 1 OE vključno s presledki Nazaj

10 Obseg teksta v tej točki je omejen do največ 3000 znakov na 1 OE vključno s presledki Nazaj

11 Obseg teksta v tej točki je omejen do največ 3000 znakov na 1 OE vključno s presledki Nazaj

12 Obseg teksta v tej točki je omejen do največ 3000 znakov na 1 OE vključno s presledki Nazaj

13 Navedite večjo raziskovalno opremo raziskovalno opremo, katere nabavna vrednost znaša najmanj 50.000 EUR za 
naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje. Nazaj

14 Obseg teksta v tej točki je omejen do največ 3000 znakov na 1 OE vključno s presledki Nazaj

15 Obseg teksta v tej točki je omejen do največ 3000 znakov na 1 OE vključno s presledki Nazaj

16 Obseg teksta v tej točki je omejen do največ 3000 znakov na 1 OE vključno s presledki Nazaj

Obrazec: ARRS-RI-IP-JR-Prijava/2014 v1.00

Vzorec




