PROGRAM POVEZANIH DEJAVNOSTI »PROTEUS«
Protokol 10. zasedanja slovensko-francoskega odbora za izbiro povezanih dejavnosti
V okviru sporazuma o sodelovanju na področju kulture, vzgoje, znanosti in tehnike med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Francoske republike, ki je bil podpisan 6. novembra 1992 v
Ljubljani, in sklicujoč se na zasedanje, ki je bilo 30. junija 1994 v Ljubljani, je potekalo 19.
decembra 2003 v Parizu deseto zasedanje odbora za izbiro projektov »PROTEUS«.
Francoska in slovenska delegacija, katerih sestava je razvidna iz prilog št. 1 in 2, sta skupaj izbrali
projekte, prijavljene na razpis za predloge projektov za leto 2004. Delegaciji sta izrazili
zadovoljstvo zaradi znanstvene kakovosti teh projektov.
Strani opozarjata, da program »PROTEUS« temelji na razpisu za oddajo predlogov, ki ga objavita
znanstveni skupnosti v obeh državah. Vsi projekti, ki so bili vloženi kot odgovor na razpis v
zahtevani obliki in v zahtevanem roku, so bili znanstveno ocenjeni.
Vse vloge za prvo in tretje leto je ocenil odbor za izbiro, ki je, glede na njihov znanstveni interes,
glede na prednostne usmeritve v znanstvenem sodelovanju med državama in glede na finančna
sredstva obeh strani, sprejel 13 predlogov za prvo in 5 predlogov za tretje leto. Seznam je podan v
prilogi št. 3.
Izmed 11 projektov za prvo leto se jih bo 11 nadaljevalo v drugem letu. Prikazani so v prilogi št. 3.
Strani sta določili podrobne administrativne in finančne načine izvajanja program »PROTEUS« v
prilogi št. 4.
Strani potrjujeta, da je zanju izrednega pomena skupno objavljanje rezultatov in želita kolikor je le
mogoče spodbujati mobilnost mladih znanstvenikov v okviru teh projektov. Izražata željo, da bi se
sodelovanje lahko nadaljevalo v okviru evropskih ali mednarodnih programov ali v povezavi z
gospodarskim in industrijskim sektorjem.
Da bi omogočili ustanavljanje evropskih raziskovalnih mrež, sta se strani dogovorili, da bosta že
ob prihodnjem razpisu za oddajo predlogov spodbujali ekipe, da vložijo svoj projekt v okviru več
dvostranskih programov. Zato se bosta skupaj dogovorili za spremembo vsebine razpisa za oddajo
predlogov in vloge same.
Poleg tega sta se strani dogovorili, da od leta 2005 ne bosta več financirali tretjega leta za projekte
v okviru programa »PROTEUS« in da bosta proučili ukinitev vlog za drugo leto.
Koledar v zvezi z razpisom za leto 2005 je predstavljen v prilogi št. 5.
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