
v letu 2012: 1234

-

Izberi

Oznaka poročila:

VMESNO POROČILO CILJNEGA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

A. PODATKI O RAZISKOVALNEM PROJEKTU Izberi projekt

1.Osnovni podatki o raziskovalnem projektu

Šifra projekta

Naslov projekta

Vodja projekta

Naziv težišča v 
okviru CRP

Obseg raziskovalnih
ur

Cenovni razred

Trajanje projekta

Nosilna raziskovalna
organizacija

Raziskovalne
organizacije -
soizvajalke

Raziskovalno
področje po šifrantu
ARRS

Družbeno-
ekonomski cilj

2.Obdobje poročila1

Od 2012 do 2013

3.Raziskovalno področje po šifrantu FOS2

Šifra

- Veda

- Področje

4.Sofinancerji

Sofinancerji
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Izbriši sofinancerja

Izbriši sofinancerja

... Izbriši dosežek

XIzberi

... Izbriši dosežek

XIzberi

... Izbriši dosežek

Sofinancerji
Naziv

Naslov

Naziv

Naslov

Dodaj novo vrstico

B. REZULTATI IN DOSEŽKI RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

5.Poročilo o realizaciji predloženega programa dela na raziskovalnem projektu za 
obdobje poročila3

6.Ocena stopnje realizacije programa dela na raziskovalnem projektu in zastavljenih 
raziskovalnih ciljev za obdobje poročila4

7.Utemeljitev morebitnih sprememb programa raziskovalnega projekta oziroma 
sprememb, povečanja ali zmanjšanja sestave projektne skupine za obdobje poročila5

8.Najpomembnejši znanstveni rezultati projektne skupine za obdobje poročila6

Znanstveni dosežek

COBISS ID

Naslov SLO

ANG

Opis SLO

ANG

Objavljeno v

Tipologija

COBISS ID

Naslov SLO

ANG

Opis SLO

ANG

Objavljeno v

Tipologija

Dodaj novo vrstico

9.Najpomembnejši družbeno-ekonomski rezultati projektne skupine za obdobje poročila7

Družbeno-ekonomski dosežek

COBISS ID

Naslov SLO

ANG

Opis SLO
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XIzberi

XIzberi

... Izbriši dosežek

XIzberi

XIzberi

Družbeno-ekonomski dosežek
ANG

Šifra

Objavljeno v

Tipologija

COBISS ID

Naslov SLO

ANG

Opis SLO

ANG

Šifra

Objavljeno v

Tipologija

Dodaj novo vrstico

10.Drugi pomembni rezultati projetne skupine za obdobje poročila8

11.Izjemni dosežek v letu 20129

11.1. Izjemni znanstveni dosežekVzorec



11.2. Izjemni družbeno-ekonomski dosežek

C. IZJAVE

Podpisani izjavljam/o, da: 
• so vsi podatki, ki jih navajamo v poročilu, resnični in točni
• se strinjamo z obdelavo podatkov v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov za potrebe 

ocenjevanja in obdelavo teh podatkov za evidence ARRS
• so vsi podatki v obrazcu v elektronski obliki identični podatkom v obrazcu v pisni obliki
• so z vsebino vmesnega poročila seznanjeni in se strinjajo vsi soizvajalci projekta 

Podpisi:

zastopnik oz. pooblaščena oseba 
raziskovalne organizacije: in vodja raziskovalnega projekta:

ŽIG

Kraj in datum:

Oznaka prijave:
1 Obdobje poročila, kot je navedeno v pogodbi. Nazaj

2 Opredelite raziskovalno področje po klasifikaciji FOS 2007 (Fields of Science). Prevajalna tabela med raziskovalnimi 
področji po klasifikaciji ARRS ter po klasifikaciji FOS 2007 (Fields of Science) s kategorijami WOS (Web of Science) kot 
podpodročji je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/preslik-vpp-fos-wos.asp). 
Nazaj

3 Opis raziskovanja, ugotovljeni rezultati, uporaba rezultatov in sodelovanje s tujimi partnerji. Največ 6.000 znakov, 
vključno s presledki (približno ena stran, velikost pisave 11). Nazaj

4 Realizacija raziskovalne hipoteze, programa dela in zastavljenih ciljev. Največ 3.000 znakov, vključno s presledki 
(približno pol strani, velikost pisave 11). Nazaj

5 V primeru bistvenih odstopanj in sprememb od predvidenega programa raziskovalnega projekta, kot je bil zapisan v 
predlogu raziskovalnega projekta oziroma v primeru sprememb, povečanja ali zmanjšanja sestave projektne skupine 

Vzorec



za obdobje poročila, napišite obrazložitev. V primeru, da sprememb programa ali sestave projektne skupine ni bilo, to 
navedite. Največ 6.000 znakov vključno s presledki (približno ena stran, velikost pisave 11). Nazaj

6 Navedite znanstvene dosežke, ki so nastali v okviru tega projekta. Raziskovalni dosežek iz leta 2012 vpišite tako, da 
izpolnite COBISS kodo dosežka - sistem nato sam izpolni naslov objave, naziv, IF in srednjo vrednost revije, naziv FOS 
področja ter podatek, ali je dosežek uvrščen v A" ali A'. Nazaj

7 Navedite družbeno-ekonomske dosežke, ki so nastali v okviru tega projekta. 
Družbeno-ekonomski rezultat iz leta 2012 vpišite tako, da izpolnite COBISS kodo dosežka - sistem nato sam izpolni 
naslov objave, naziv, IF in srednjo vrednost revije, naziv FOS področja ter podatek, ali je dosežek uvrščen v A" ali A'. 

Družbeno-ekonomski dosežek je po svoji strukturi drugačen kot znanstveni dosežek. Povzetek znanstvenega dosežka 
je praviloma povzetek bibliografske enote (članka, knjige), v kateri je dosežek objavljen. 

Povzetek družbeno-ekonomskega dosežka praviloma ni povzetek bibliografske enote, ki ta dosežek dokumentira, ker je 
dosežek sklop več rezultatov raziskovanja, ki je lahko dokumentiran v različnih bibliografskih enotah. COBISS ID zato 
ni enoznačen, izjemoma pa ga lahko tudi ni (npr. prehod mlajših sodelavcev v gospodarstvo na pomembnih 
raziskovalnih nalogah, ali ustanovitev podjetja kot rezultat projekta … - v obeh primerih ni COBISS ID). Nazaj

8 Navedite rezultate raziskovalnega projekta za obdobje poročila, v primeru, da katerega od rezultatov ni mogoče 
navesti v točkah 8 in 9 (npr. ker se ga v sistemu COBISS ne vodi). Največ 2.000 znakov, vključno s presledki. Nazaj

9 Navedite en izjemni znanstveni dosežek in/ali en izjemni družbeno-ekonomski dosežek raziskovalnega projekta v letu 
2012 (največ 1000 znakov, vključno s presledki). Za dosežek pripravite diapozitiv, ki vsebuje sliko ali drugo slikovno 
gradivo v zvezi z izjemnim dosežkom (velikost pisave najmanj 16, približno pol strani) in opis izjemnega dosežka 
(velikost pisave 12, približno pol strani). Diapozitiv/-a priložite kot priponko/-i k temu poročilu.
Vzorec diapozitiva je objavljen na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/, predstavitve dosežkov za 
pretekla leta pa so objavljena na spletni strani http://www.arrs.gov.si/sl/analize/dosez/ Nazaj

Obrazec: ARRS-CRP-VP/2013-1 v0.00
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