OBRAZEC ZA UGOTOVITEV IZPOLNJEVANJA POGOJEV
ZA SODELOVANJE RAZISKOVALK IN RAZISKOVALCEV IZ SLOVENIJE
V PROGRAMIH EUROCORES
SHEME EVROPSKE ZNANSTVENE FUNDACIJE (ESF) V LETU 2008
1. Splošni podatki
a) Program EUROCORES sheme ESF
EuroBABEL – Analize ogroženih jezikov
EuroMEMBRANE – Arhitektura in dinamika membran
EuroHESC – Visokošolska izobrazba in družbene spremembe

b) Podatki o prijavitelju – raziskovalna organizacija kot prijavitelj
Izpolnite točko 1.b. ali 1.c.
Raziskovalna organizacija
Naslov
Šifra raziskovalne
organizacije
c) Podatki o prijavitelju – fizična oseba kot prijavitelj
Fizična oseba, vpisana v
register zasebnih
raziskovalcev
(ime in priimek)
Naslov
Elektronska pošta
Telefon
Šifra raziskovalca

d) Podatki o vodji predlaganega projekta
Ime in priimek
Šifra
Kontaktni naslov
elektronske pošte
Telefon
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2. Izpolnjevanje nacionalnih kriterijev za (so)financiranje projekta iz Slovenije v
EUROCORES shemi
a) Sprostitev raziskovalnih ur vodje predlaganega projekta
Izjavljam, da sem seznanjen z določbami Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene
in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/07) in Pravilnika o (so)financiranju
temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št.
73/06) in bom kot vodja predlaganega projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju
sprostil 170 raziskovalnih ur.
b) Priprava finančnega predračuna projekta
Izjavljam, da sem seznanjen z določbami Uredbe o normativih in standardih za
določanje sredstev nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list
RS, št. 74/04, 32/05, 26/06 in 80/07) in se kot vodja predlaganega projekta
zavezujem, da bo finančni predračun projekta pripravljen v skladu z določbami
uredbe.
3. Izpolnjevanje kriterijev ESF za ocenjevanje projekta v EUROCORES shemi
a) Partnerji (individualni projekti iz držav članic ESF) v projektu raziskovalnega
sodelovanja (ESF-CRP)

Tuja raziskovalna organizacija,
nosilka individualnega projekta
1.

Država

Članica ESF,
ki nastopa
kot financer
partnerja

2.
3.
4.
5.
6.
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b) Pridruženi partnerji v projektu (AP- Associated Partnes)
Tuja raziskovalna organizacija,
ki se v ESF-CRP vključuje kot AP
1.

Država

2.
3.
4.
5.
6.

Izpolnjeno v/na

dne

Vodja predlaganega projekta

Predstojnik raziskovalne
organizacije, zasebni
raziskovalec

(ime in priimek)

(ime in priimek)

(podpis)

(podpis)
Žig raziskovalne organizacije
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Izpolni ARRS:

1. Izpolnjevanje nacionalnih kriterijev za (so)financiranje
projekta iz Slovenije v EUROCORES shemi
a)

Vodja predlaganega projekta izpolnjuje pogoje za vodjo
temeljnega projekta.

Da

Ne

b)

Prijavitelj je vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij
oziroma v register zasebnih raziskovalcev.

Da

Ne

c)

Vodja projekta bo imel ob podpisu pogodbe o (so)financiranju
prostih 170 raziskovalnih ur.

Da

Ne

d)

Finančni predračun projekta bo pripravljen v skladu z
določbami Uredbe o normativih in standardih za določanje
sredstev nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
(Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06 in 80/07).

Da

Ne

2. Izpolnjevanje kriterijev ESF za ocenjevanje projekta v
EUROCORES shemi
a)

V projektu raziskovalnega sodelovanja ESF-CRP
(Collaborative Research Project) sodelujejo vsaj trije partnerji
(individualni projekt) iz treh držav.

Da

Ne

b)

Iz ene države ni vključenih več kot 50 odstotkov individualnih
projektov IP(Individual Project) v okviru enega projekta
raziskovalnega sodelovanja (ESF-CRP).

Da

Ne

c)

Število pridruženih partnerjev AP (Associated Partner ne
presega števila individualnih projektov / partnerjev IP.

Da

Ne
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