PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA ZNANOST MLADINI
V LETIH 2006 in 2007
1. PODATKI O PRIJAVITELJU
Naziv prijavitelja
Šifra iz evidence agencije
Naslov prijavitelja (ulica,
poštna številka in kraj)
telefon in faks
matična številka
davčna številka
E-pošta
Številka računa:
Predstojnik (podpisnik
pogodbe z nazivom in
funkcijo)
Kontaktna oseba
telefon in faks
mobilni telefon
e-pošta

2. PODATKI O PROGRAMU

Podatki o programu za leto 2006

Podatki o programu za leto 2007

Naziv programa

Naziv programa

Tematski sklopi (označite):
a)srečanja in tekmovanja mladih raziskovalcev, tehnikov
in inovatorjev
b) mladinski raziskovalni taborI, poletne šole in
delavnice
c) regionalni centri na področju programa znanost
mladini
d) mednarodno sodelovanje na področju programa
znanost mladini in publiciranje rezultatov programa znanost
mladini

Tematski sklopi (označite):
a) srečanja in tekmovanja mladih raziskovalcev, tehnikov
in inovatorjev
b) mladinski raziskovalni taborI, poletne šole in delavnice
c) regionalni centri na področju programa znanost
mladini
d) mednarodno sodelovanje na področju programa
znanost mladini in publiciranje rezultatov programa znanost
mladini

Program se bo izvajal v obdobju

Program se bo izvajal v obdobju

od

do

2006

Zaprošena sredstva iz tega razpisa za leto 2006
SIT
(
EUR)

ARRS-GZM-06-prijavni obrazec

od

do

2007

Zaprošena sredstva iz tega razpisa za leto 2007
SIT
(
EUR)
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Podatki o programu za leto 2006

Podatki o programu za leto 2007

opis oz. utemeljitev znanstvene metode, ki bo uporabljena
v programu

opis oz. utemeljitev znanstvene metode, ki bo uporabljena v
programu

število udeležencev programa

število udeležencev programa

- osnovnošolci

- osnovnošolci

- srednješolci

- srednješolci

- drugi (navedite)

- drugi (navedite)

teritorialna razsežnost - število udeležencev

teritorialna razsežnost - število udeležencev

- iz ene regije

- iz ene regije

- iz cele države

- iz cele države

- iz drugih držav

- iz drugih držav

- drugi (navedite)

- drugi (navedite)

Kontinuiteta izvajanja

Kontinuiteta izvajanja

Program se izvaja

Program se izvaja
( navedite število let)

pogostost izvajanja programa (obkrožite in navedite
pogostost pri tretji alinei):

( navedite število let)
pogostost izvajanja programa (obkrožite in navedite
pogostost pri tretji alinei):

vsako leto

vsako leto

vsako drugo leto

vsako drugo leto

občasno

občasno

reference prijavitelja

ARRS-GZM-06-prijavni obrazec

reference prijavitelja
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FINANČNA KONSTRUKCIJA ZA LETO 2006

(podrobnejša specifikacija je priložena:

da

ne)

Planirani prihodki:
Kategorija in opis prihodkov
1

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost

2

Lastna sredstva prijavitelja

3

Sredstva drugih sofinancerjev

Vrednost v SIT

preračunano v EUR

Vrednost v SIT

preračunano v EUR

4

Drugi viri sredstev
SKUPAJ (1 + 2 + 3 + 4)

Predvideni stroški:
Kategorija in opis stroškov
1

Materialni stroški
-

2

Stroški dela
-

3

Stroški storitev
-

4

Drugi stroški
SKUPAJ (1 + 2 + 3 + 4)

ARRS-GZM-06-prijavni obrazec
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FINANČNA KONSTRUKCIJA ZA LETO 2007

(podrobnejša specifikacija je priložena:

da

ne)

Planirani prihodki:
Kategorija in opis prihodkov
1

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost

2

Lastna sredstva prijavitelja

3

Sredstva drugih sofinancerjev

Vrednost v SIT

preračunano v EUR

Vrednost v SIT

preračunano v EUR

4

Drugi viri sredstev
SKUPAJ (1 + 2 + 3 + 4)

Predvideni stroški:
Kategorija in opis stroškov
1

Materialni stroški
-

2

Stroški dela
-

3

Stroški storitev
-

4

Drugi stroški
SKUPAJ (1 + 2 + 3 + 4)

Izjava
Izjavljamo, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Kraj in datum

Ime in priimek predstojnika
Žig

ARRS-GZM-06-prijavni obrazec

Podpis predstojnika
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