
V letu 2020 

 - 

Oznaka poročila:

VMESNO POROČILO O IZVAJANJU RAZISKOVALNEGA PROGRAMA
ZA OBDOBJE OD  DO 

A. PODATKI O RAZISKOVALNEM PROGRAMU

1.Osnovni podatki o raziskovalnem programu

Šifra

Naslov

Vodja

Letni obseg efektivnih
ur raziskovalnega dela

Cenovna kategorija

Obdobje financiranja

Izvajalci

Raziskovalno področje
po šifrantu ARRS

Raziskovalno področje
po šifrantu FORD

Družbeno-ekonomski
cilj
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... Izbriši dosežek

XIzberi

... Izbriši dosežek

XIzberi

... Izbriši dosežek

XIzberi

XIzberi

... Izbriši dosežek

B. REZULTATI IN DOSEŽKI RAZISKOVALNEGA PROGRAMA

2.1.Poročilo o realizaciji raziskovalnega programa

SLO

2.2.Vključevanje programske skupine v raziskovalne programe Evropske unije

SLO

2.3.Vključevanje programske skupine v druge mednarodne raziskovalne programe, drugo
mednarodno sodelovanje

SLO

3.Najpomembnejši znanstveni dosežki programske skupinena področju delovanja

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

4.Vpliv raziskovalnega dela in rezultatov programske skupine na razvoj družbe

4.1.Rezultati programske skupine pomembni za razvoj gospodarstva, družbenih in
kulturnih dejavnosti

Rezultat

COBISS ID

Naslov SLO

ANG

Opis SLO

ANG

Šifra

Objavljeno v

Tipologija

COBISS ID

Naslov SLO

ANG

Opis SLO

ANG
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Rezultat

XIzberi

XIzberi

X

X

Legenda:
Dr. - Doktorat znanosti 
MR - Mladi raziskovalec

X

X

Legenda zaposlitev:
A  - univerza, fakulteta, javni raziskovalni zavod
B - drugi javni zavod (klinika, bolnica, šola, ...)
C - gospodarska družba (d. o. o., d. d., s. p., ...)
D - javna uprava (ministrstvo, agencija, upravna enota, ...)
E - tujina
F - podoktorsko usposabljanje v tujini
G - drugo (npr. zasebni nepridobitni zavod, ...)
H - brezposeln

Šifra

Objavljeno v

Tipologija

Dodaj novo vrstico

4.2.Vključenost programske skupine v projekte za uporabnike izven financiranja ARRS in
izkazane povezave z industrijo oziroma družbenimi in kulturnimi dejavnostmi

SLO

4.3.Zaključena mentorstva članov programske skupine pri vzgoji kadrov (doktorat
znanosti)

Številka
raziskovalca Ime in priimek Dr. MR

...

...

Dodaj novo vrstico

4.4.Pretok mladih doktorjev – zaposlitev po zaključenem usposabljanju

Številka
raziskovalca Ime in priimek Dr Zaposlitev

...

...

Dodaj novo vrstico

4.5.Potencialni vplivi oziroma učinki rezultatov raziskovalnega programa

Oznaka Vpliv Ni
vpliva

Majhen
vpliv

Srednji
vpliv

Velik
vpliv

G.01 Razvoj visokošolskega izobraževanja

G.01.01. I. in II. stopnja (bolonjski program)

G.01.02. Doktorski študij

G.01.03. Drugo: Briši

G.02 Gospodarski razvoj

G.02.01 Razširitev ponudbe novih
izdelkov/storitev na trgu

G.02.02. Širitev obstoječih trgov

G.02.03. Znižanje stroškov proizvodnje
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G.02.04. Zmanjšanje porabe materialov in
energije

G.02.06. Večja konkurenčna sposobnost

G.02.07. Večji delež izvoza

G.02.09. Nova delovna mesta

G.02.10. Dvig izobrazbene strukture
zaposlenih

G.02.11. Nov investicijski zagon

G.02.12. Drugo: Briši

G.03 Tehnološki razvoj

G.03.01. Tehnološka razširitev/posodobitev
dejavnosti

G.03.02. Tehnološko prestrukturiranje
dejavnosti

G.03.03. Uvajanje novih tehnologij

G.03.04. Drugo: Briši

G.04 Družbeni razvoj

G.04.02. Izboljšanje vodenja in upravljanja

G.04.03. Izboljšanje delovanja
administracije in javne uprave

G.04.04. Razvoj socialnih dejavnosti

G.04.05. Razvoj civilne družbe

G.04.06. Drugo: Briši

G.05.
Ohranjanje in razvoj nacionalne
naravne in kulturne dediščine in
identitete

G.06. Varovanje okolja in trajnostni
razvoj

G.07 Razvoj družbene infrastrukture

G.07.01. Informacijsko-komunikacijska
infrastruktura

G.07.02. Prometna infrastruktura

G.07.03. Energetska infrastruktura

G.07.04. Drugo: Briši

G.08. Varovanje zdravja in razvoj
zdravstvenega varstva

G.09. Drugo: Briši

Obrazložitev 
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C. IZJAVE

Podpisani izjavljam/o, da:
so vsi podatki, ki jih navajamo v poročilu, resnični in točni;
smo pri objavi rezultatov, navedenih v poroči lu oziroma v vseh javnih predstavitvah
raziskovalnih dosežkov raziskovalnega programa, navedli afiliacijo raziskovalne organizacije,
številko raziskovalnega programa ter naziv sofinancerja, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (angl. Slovenian Research Agency);
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 papirnati obliki (v
primeru, da poročilo ne bo oddano z digitalnima podpisoma);
so z vsebino poročila seznanjeni in se strinjajo vsi izvajalci raziskovalnega programa.

potrjujemo zgoraj navedene izjave

Podpisi:

zastopnik oz. pooblaščena oseba JRO
in/ali RO s koncesijo: in vodja raziskovalnega programa:

 

 

ŽIG

Datum:

Oznaka poročila:

Opombe:

 Navedena je cenovna kategorija za leto 2020. Nazaj

 Uresničevanje programa dela in zastavljenih ciljev, navedite ključne ugotovitve in znanstvena spoznanja. V
primeru odobrenega povečanja obsega financiranja raziskovalnega programa v letu 2018 (na podlagi Poziva za
povečanje f inanciranja raz iskovaln ih programov v letu 2018 oz iroma prerazporedi tve sredstev znotraj
raziskovalne organizacije v okviru poziva/razpisa za raziskovalnega programe v letu 2018) mora poročilo o
realizaciji programa dela zajemati predložen program dela ob prijavi raziskovalnega programa v letu 2017 in
dopolnjen program oziroma dopolnjena programa dela. V primeru odstopanj in sprememb od predvidenega
programa dela raziskovalnega programa, kot je bil zapisan v prijavi raziskovalnega programa v letu 2017
oziroma v primeru povečanja ali zmanjšanja sestave programske skupine v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 3.
2020, napišite obrazložitev. Največ 18.000 znakov, vključno s presledki (približno tri strani, velikosti pisave 11).
Nazaj

 Navedite naslove raziskovalnih programov Evropske unije in ime člana programske skupine, ki je bil oziroma
je vodja/koordinator navedenega programa v obdobju od 1. 1. 2018 do oddaje tega poročila. Največ 3.000
znakov, vključno s presledki (približno pol strani, velikosti pisave 11). Nazaj

 Naved i te  nas love drug ih  mednarodn ih  raz iskova ln ih  in  razvojn ih  programov/pro jektov oz .  drugega
mednarodnega sode lovanja ter  ime č lana programske skupine,  k i  je  b i l  oz i roma je  vodja/koord inator
navedenega mednarodnega sodelovanja v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2020. Največ 3.000 znakov, vključno
s presledki (približno pol strani, velikosti pisave 11). Nazaj

 Izpostavite najpomembnejše znanstvene dosežke (največ pet) programske skupine v obdobju od 1. 1. 2018
do 31. 3. 2020, ki prispevajo k napredku znanosti v svetovnem merilu. Opišite, v čem je ta pomembnost.
Dosežek dokumentirajte s COBISS kodo in navedite še morebitne druge reference, ki kažejo na odličnost
dosežka in na odmevnost med raziskovalci na področju v svetovnem merilu. Nazaj
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 Navedite konkretne rezultate (patente, licence, poročila za oblikovanje politik, podatkovne baze, programska
orodja, modele, razvite za ciljne družbene skupine, predavanja za širšo publiko, razstave, ipd.). Vpišete jih tako,
da izpolnite COBISS kodo dosežka. Navedite rezultate pomembne za razvoj gospodarstva, družbenih in
kulturnih dejavnosti, ki so v Šifrantu raziskovalnih rezultatov in učinkov (http://www.arrs.si/sl/gradivo/sifranti/sif-
razisk-rezult.asp) razvrščeni pod B (Znanstvene konference) do vključno F (Aplikativni rezultati) in navedite
ustrezno šifro. V rubriki »Opis« napišite oziroma dopolnite, za koga je rezultat pomemben, kakšni so njegovi
potencialni učinki in kako je bil rezultat predstavljen zainteresirani javnosti. Rezultat lahko vpišete tudi brez
COBISS ID. Nazaj

 Pri navedbi naslovov projektov, ki ne sodijo v okvir financiranja ARRS (npr. industrijski projekti, projekti za
druge naročnike, državno upravo, občine idr.) obvezno navedite ime člana programske skupine, ki je bil oziroma
je vodja/koordinator navedenega projekta v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2020. Največ 3.000 znakov,
vključno s presledki (približno pol strani, velikosti pisave 11). Nazaj

 Navedite imena doktorandov, ki so v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2020 zaključili usposabljanje ter označite
»MR«, če je bila oseba financirana s strani ARRS po programu »Mladi raziskovalci«. Nazaj

 Za mlade raziskovalce, ki ste jih navedli v tabeli 4.3. točke, označite, kje so se zaposli l i po zaključenem
usposabljanju. Nazaj

 Interakcija med raziskovalci in deležniki oziroma uporabniki znanja je potreben pogoj in hkrati vitalnega
pomena za doseganja družbenih učinkih raziskovalnih rezultatov. Navedite primere interakcij z uporabniki
znanja,  vpl iv  raz iskovalnega dela na spremembe in kor ist i  za gospodarstvo,  družbo, kul turo,  javno(e)
politiko(e), zdravje, okolje, kakovost življenja. V primeru, da označite velik vpliv ali srednji vpliv na posamezno
področje, podajte kratko obrazložitev, tako da v rubriki »Obrazložitev« navedete oznako in dodate tekst v
obsegu največ 2.000 znakov, vključno s presledki, za vsako tako označeno področje posebej. Če ste pri vseh
področjih označili »Majhen vpliv« ali »Ni vpliva«, v rubriki »Obrazložitev« podajte pojasnilo. Nazaj

Obrazec: ARRS-RPROG-VP/2020 v1.00
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