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Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 

Slovenian Research Agency (ARRS), Bleiweisova cesta 30, SI-1000 Ljubljana, Slovenia 

Prijava na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske 
znanosti v tujini v letu 2015 

 
A – Prijavitelj in odgovorni nosilec oziroma vodja promocijske aktivnosti (v nadaljevanju 

vodja)    
  

Prijavitelj       Šifra prijavitelja ARRS*         

Davčna številka        Račun       

Naslov        Pošta        Kraj        

Spletna stran       

Aktivnost prijavitelja (če nima šifre ARRS; največ ena stran)  

      

Vodja (ime in priimek)        Šifra raziskovalca*       

Elektronska pošta vodja       

Funkcija vodja pri prijavitelju  
 

      
 

Življenjepis vodje (največ ena stran, s poudarkom na znanstvenih dosežkih; do pol strani, če ima šifro 
razisk.)  
 

      
 

* Vpišite šifro, če jo imate, v kolikor šifre nimate, pustite prazno. 
 

B – Promocijska dejavnost  
 

1. Naslov promocijske dejavnosti (do 200 znakov, v slovenščini): 

      

2. Številka cilja iz 4. točke razpisa, ki ga promocijska dejavnost naslavlja:    (1, 2, 3, 4 ali 5) 

3. Predstavitev promocijske dejavnosti, država, v kateri bo aktivnost (največ ena stran; razvidna naj 
bo odmevnost promocijske aktivnosti v skladu z naslovljenim ciljem iz 4. točke razpisa, t.j. koga bo 
dosegla prom. dej.): 

(država:)  
       
 

(opis)  
      

 
4. Vidnost promocijske dejavnosti (do pol strani); opišite katera orodja za odnose z javnostmi bodo 
uporabljena pri promocijski dejavnosti; n.p. novinarska konferenca, elektronski in tiskani mediji, idr.) 

      

 
5.1. Časovnica (točen datum izvajanja promocijske aktivnosti, če gre za dogodek) 

      (npr. 1.1.2015) 

 
5.2. Časovnica (opis aktivnosti (največ pol strani)) 

      

 
6. Reference prijavitelja (promocijske aktivnosti, ki jih je prijavitelj/vodja izvajal v preteklosti): 
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7. Reference vodja – znanstvene – dodatno k življenjepisu in COBISS/SICRIS 

      

 
8. Priložene so tiskovine predhodnih promocijskih dejavnosti – naslov, kratek opis (ni obvezno): 

      

 
9. Spletna stran predhodnih promocijskih aktivnosti – natisnite prvo stran** (ni obvezno): 

      

** Priloge v skenirani ali drugačni obliki ni potrebno dodajati k elektronski prijavi 

 
10. Finančna konstrukcija promocijske aktivnosti: (do pol strani; specifikacija predvidenih prihodkov in 
odhodkov, stroški po namenih in višini) 
Primer: 

Pregled vseh odhodkov Pregled vseh prihodkov 

materialni stroški         EUR lastna sredstva        EUR 

drugi stroški (kateri)  

             EUR sponzorska sredstva            EUR 

drugi stroški (kateri)  

              EUR 

drugi viri (kateri)  

              EUR 

drugi stroški (kateri)  

             EUR 

drugi viri (kateri) 

              EUR 

  
pričakovani znesek 
sofinanciranja ARRS         EUR 

odhodki skupaj       EUR  prihodki skupaj       EUR 

 
Finančna konstrukcija mora biti uravnotežena, t.j. skupni znesek odhodkov in skupni znesek prihodkov se 
morata ujemati. 
 

Opis promocijske aktivnosti, ki naj jo sofinancira ARRS (kratek opis): 

      

 

11. Opombe  

      

 

 

Prijavitelj s podpisom potrjuje, da plačila za isti del promocijske dejavnosti v letu 2015 ni prejel iz drugega vira. 
Izjavljam, da so vsi podatki v prijavi točni in preverljivi in da je elektronska prijava vsebinsko popolnoma enaka 
tiskani. Ta stran mora biti originalno podpisana (in žigosana, če je žig na razpolago). 

 

Kraj in datum:       

 
 

Vodja promocijske aktivnosti:  Odgovorna oseba prijavitelja: 

             

 Žig Podpis odgovorne osebe: 

 


