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Oznaka poročila:

LETNO POROČILO CILJNEGA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA
ZA LETO 2019

A. PODATKI O RAZISKOVALNEM PROJEKTU

1.Osnovni podatki o raziskovalnem projektu

Šifra

Naslov

Vodja

Naziv težišča v okviru
CRP

Letni obseg efektivnih
ur raziskovalnega dela
v letu 2019

Cenovna kategorija

Obdobje financiranja

Nosilna raziskovalna
organizacija

Raziskovalne
organizacije -
soizvajalke

Raziskovalno področje
po šifrantu ARRS

Družbeno-ekonomski
cilj

Raziskovalno področje
po šifrantu FORD

2.Sofinancerji

Sofinancerji

Naziv

Naslov

Naziv

Naslov
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... Izbriši dosežek

XIzberi

... Izbriši dosežek

XIzberi

... Izbriši dosežek

XIzberi

XIzberi

... Izbriši dosežek

Dodaj novo vrstico

B. REZULTATI IN DOSEŽKI RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

3.Poročilo o realizaciji predloženega programa dela oz. ciljev raziskovalnega projekta v
letu 2019

4.Ocena stopnje realizacije programa dela na raziskovalnem projektu in zastavljenih
raziskovalnih ciljev v letu 2019

5.Spremembe programa dela raziskovalnega projekta oziroma spremembe sestave
projektne skupine v letu 2019

6.Najpomembnejši dosežki projektne skupine na raziskovalnem področju v letu 2019

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

7.Najpomembnejši dosežki projektne skupine na področju gospodarstva, družbenih in
kulturnih dejavnosti v letu 2019

Dosežek

COBISS ID

Naslov SLO

ANG

Opis SLO

ANG

Šifra

Objavljeno v

Tipologija

COBISS ID

Naslov SLO

ANG

Opis SLO

ANG
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Dosežek

XIzberi

XIzberi

Šifra

Objavljeno v

Tipologija

Dodaj novo vrstico

8.Drugi pomembni rezultati projetne skupine v letu 2019

9.Naslov spletne strani za projekte, odobrene na podlagi Javnih razpisov za sofinanciranje
ciljnih raziskovalnih projektov

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 (v
primeru, da poročilo ne bo oddano z digitalnima podpisoma);
so z vsebino letnega poročila seznanjeni in se strinjajo vsi soizvajalci projekta.

Podpisi:

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

 

 

ŽIG

Datum:
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Oznaka poročila:

 Opis raziskovanja, ugotovljeni rezultati, uporaba rezultatov in sodelovanje s tujimi partnerji. Navedite cilje iz
prijave projekta. Največ 6.000 znakov vključno s presledki (približno ena stran, velikosti pisave 11). Nazaj

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

 Navedite morebitna bistvena odstopanja in spremembe od predvidenega programa dela raziskovalnega
projekta, zapisanega v prijavi raziskovalnega projekta. Navedite in utemeljite tudi spremembe sestave projektne
skupine v letu 2019 (vključitev oz. izključitev člana, sprememba statusa, zamenjava vodje idr.). V primeru, da
sprememb v letu 2019 ni bilo, navedite »Ni bilo sprememb«. Največ 6.000 znakov, vključno s presledki (približno
ena stran, velikost pisave 11). Nazaj

 Navedite dosežke na raziskovalnem področju (največ pet), ki so nastali v okviru izvajanja raziskovalnega
projekta v letu 2019. Dosežek iz leta 2019 vpišite tako, da izpolnite COBISS kodo dosežka, sistem nato sam
izpolni podatke, manjkajoče rubrike o dosežku pa izpolnite . Nazaj

 Navedite dosežke na področju gospodarstva, družbenih in kulturnih dejavnosti, ki so nastali v okviru izvajanja
raziskovalnega projekta v letu 2019. 

Dosežek vpišite tako, da izpolnite COBISS kodo dosežka - sistem nato sam izpolni naslov objave, naziv, IF in
srednjo vrednost revije, naziv FORD področja ter podatek, ali je dosežek uvrščen v A" ali A'. 

Dosežek je  po svoj i  s t ruktur i  drugačen kot  dosežek na raz iskova lnem področju.  Povzetek dosežka na
raziskovalnem področju je pravi loma povzetek bibl iografske enote (č lanka, knj ige), v kater i  je dosežek
objavljen. 

Povzetek dosežka na področju gospodarstva,  družbenih in  ku l turn ih dejavnost i  prav i loma n i  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

 Navedite rezultate raziskovalnega projekta iz leta 2019 v primeru, da katerega od rezultatov ni mogoče
navesti v točkah 6 in 7 (npr. v sistemu COBISS rezultat ni evidentiran). Največ 2.000 znakov, vključno s
presledki. Nazaj

 Izvajalec mora za projekte, odobrene na podlagi Javnih razpisov za sofinanciranje ci l jnih raziskovalnih
projektov, na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran, ki bo namenjena projektu. Obvezne
vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede financiranja, sestava projektne
skupine s povezavami na SICRIS, faze projekta in njihova realizacija, bibl iografske reference, ki izhajajo
neposredno iz izvajanja projekta ter logotip agencije in drugih sofinancerjev. Spletna stran mora ostati aktivna še
pet let po zaključku projekta. Nazaj

Obrazec: ARRS-CRP-LP/2019 v1.00
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