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PREDLOG RAZISKOVALNEGA PROJEKTA V OKVIRU CILJNEGA RAZISKOVALNEGA 
PROGRAMA "KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013" v letu 2010 

 
 
 
1. Šifra (ARRS) ter naziv prijavitelja (raziskovalna organizacija)1: 

            
 
 
2. a) Naslov projekta v slovenskem jeziku:  

      
 
      b) Naslov projekta v angleškem jeziku:  

      
 
2.1. Številka in naziv težišča:  

         
 
2.2. Številka in naziv tematskega sklopa:  

             
 

2.3. Številka in naziv raziskovalne teme v okviru tematskega sklopa:  
             
 
 

3. Šifra (ARRS) ter ime in priimek vodje projekta2: 
             

 
 
4. Šifra in naziv sodelujočih raziskovalnih organizacij3:  

            
            
            
            
            

                                            
1 Če je prijavitelj gospodarska družba, je potrebno poleg prijave oddati tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje 
državnih pomoči ARRS-RPROJ-CRP-DP-2010 
2 Vodja projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo aplikativnega ali podoktorskega projekta. Minimalno število 
točk iz 3. točke prvega odstavka 3. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo 
raziskovalnega projekta je 0,30 (A1+A2+A3 ≥ 0,30) 
3 Če je/so sodelujoča/e raziskovalna/e organizacija/e gospodarska družba, je potrebno poleg prijave oddati tudi 
izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-RPROJ-CRP-DP-2010 
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5. Šifra in naziv raziskovalnega področja, v katerem bo pretežno potekalo izvajanje 
predlaganega raziskovalnega projekta po šifrantu ARRS4 
             

 
 
6. Šifra in naziv raziskovalnega področja po šifrantu FRASCATI, v katerem bo pretežno potekalo 

izvajanje predlaganega raziskovalnega projekta5 
             

 
 
7. Šifra in naziv znanstvenega področja predlaganega raziskovalnega projekta po šifrantu 

Evropske unije6 
             

 
 
8. Družbeno-ekonomski cilji – šifra in naziv 7 

             
 
 
9. Ključne besede  

a.  v slovenskem jeziku: 
      

 
b.  v angleškem jeziku: 

      

 

                                            
4 http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp 
5 http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp-frascati.asp 
6 http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-cerif-cercs.asp 
7 http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/klasif-druzb-ekon-09.asp 
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10. Povzetek predloga raziskovalnega projekta (do največ ene strani): 

      
 

 
11. Izhodišča ter opredelitev problema in ciljev predloga raziskovalnega projekta 

      
 
 
12. Pregled in analiza dosedanjih raziskav in relavantne literature s področja predlaganega  

projekta  
      

 
 
13. Vsebina in program dela predloga raziskovalnega projekta 

      
 
 
14. Pričakovani rezultati, vključno z načrtom njihove diseminacije,  in njihov pomen k 

uresničevanju ciljev razpisane teme 
      

 
 
15. Časovni načrt izvedbe projekta 

      
 
 
16. Trajanje projekta (v mesecih):  

      
 
 Utemeljitev v primeru trajanja nad 24 mesecev  

      
 
 
17. Razpoložljiva raziskovalna oprema, potrebna za izvedbo projekta:  
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18. Člani projektne skupine: 
Šifra 

raziskovalca 
oz. str. in 

teh. 
sodelavca 

Ime in priimek 
raziskovalca oz. str. in 

teh. sodelavca 

Naziv raziskovalne 
organizacije (RO) 

Šifra 
RO 

Šifra 
raziskovalne 

skupine 

Vloga v 
projektni 
skupini 8 

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

                                            
8  V– vodja, R – raziskovalec, Teh – strokovni oz. tehnični sodelavec  
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19. Kakovost vodje projekta in ostalih članov projektne skupine: 
 
19.1. Navedite do 5 najpomembnejših raziskovalnih ali razvojnih dosežkov (znanstveni dosežki, 
patenti, prenosi v prakso, programska oprema, itd.) vodje raziskovalnega projekta v zadnjih petih 
letih, ki so v povezavi s predlogom raziskovalnega projekta 9 

      
 
19.2. Navedite do 10 najpomembnejših raziskovalnih ali razvojnih dosežkov ostalih članov 
projektne skupine v zadnjih petih letih, ki so v povezavi s predlogom raziskovalnega projekta 10 

      
 
 
20. Sodelovanje projektne skupine v drugih programih in projektih v zadnjih petih letih, ki je 

povezano s predlogom raziskovalnega projekta: 
20.1. Sodelovanje v Republiki Sloveniji  

      
 
20.2. Mednarodno sodelovanje 

      
 
 
21. Cenovna kategorija projekta11 

      
 
 
22. Skupni predvideni obseg sredstev za izvedbo projekta (v EUR) 

22.1  Stroški dela       EUR

22.2. Neposredni materialni in nematerialni 
stroški       EUR

22.3. Stroški amortizacije raziskovalne 
opreme       EUR

Skupaj        EUR
 
Obrazložitev predvidenega obsega sredstev:   

      
 

                                            
9  Napišite naslov in opis dosežka ter navedite, kje je dokumentiran.  
10 Napišite naslov in opis dosežka ter navedite, kje je dokumentiran. 
11 V skladu z razvrščanjem projektov, določenim v Uredbi o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje 
nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (http://www.arrs.gov.si/sl/akti/ured-normstand-nrp-dec09.asp), vpišite 
ustrezno cenovno kategorijo A, B, C ali D. 
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IZJAVE PRIJAVITELJA:  
 
Podpisani s podpisom na tej prijavi izjavljamo, da:  
 

− smo seznanjeni z vsemi pogoji javnega razpisa, na katerega se prijavljamo in jih v celoti 
sprejemamo 

− so vsi podatki v prijavnem obrazcu v elektronski obliki identični podatkom v prijavnem obrazcu 
v pisni obliki 

− so vsi podatki, ki jih navajamo, točni in resnični 
− se strinjamo z obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem tega javnega razpisa v skladu z 

zakonodajo o varstvu osebnih podatkov 
− se sodelujoče raziskovalne organizacije, navedene v 4. točki tega obrazca, s sodelovanjem v 

predlaganem raziskovalnemu projektu strinjajo in so le-te seznanjene z vsemi pogoji javnega 
razpisa in jih v celoti sprejemajo 

− se vsi člani projektne skupine, navedeni v 18. točki tega obrazca, strinjajo s sodelovanjem v 
predlaganem raziskovalnem projektu 

− se bo projekt, v primeru izbora, izvajal s sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami, 
navedenimi v 4. točki tega obrazca, in člani projektne skupine, navedenimi v 18. točki tega 
obrazca. Spremembe, ki bodo posegale v program izvajanja projekta, ki bo sestavni del 
pogodbene dokumentacije, bomo predhodno uskladili z vsebinskim spremljevalcem 
sofinancerja, ki bo določen v pogodbi o izvajanju in sofinanciranju projekta 

− bomo vse člane projektne skupine, ki pred podpisom pogodbe nimajo urejenega statusa 
zaposlitve v evidencah ARRS/nimajo prostih raziskovalnih kapacitet, ustrezno 
zaposlili/razbremenili za obdobje trajanja raziskovalnega projekta 

− smo cenovni razred projekta izbrali skladno z Uredbo o normativih in standardih 
 
 
Podpis prijavitelja: 

Zastopnik oz. pooblaščena oseba RO  Vodja raziskovalnega projekta 
             

   
 
 

Žig   
 
Datum:       
 
 
 


