
 - 

Izbriši sofinancerja

Oznaka poročila:

VMESNO POROČILO RAZISKOVALNEGA PROJEKTA
ZA OBDOBJE OD  DO 

A. PODATKI O RAZISKOVALNEM PROJEKTU

1.Osnovni podatki o raziskovalnem projektu

Šifra

Naslov

Vodja

Tip

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

Sofinancer

Naziv

Naslov

Vrednost sofinanciranja projekta za obdobje
vmesnega poročila je znašala: EUR

Odstotek od utemeljenih stroškov projekta za
obdobje vmesnega poročila: %

Najpomembnejši rezultati raziskovanja za sofinancerja Šifra
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Sofinancer

... X

... X

... X

... X

... X

Izbriši sofinancerja

... X

... X

... X

... X

... X

1.

2.

3.

4.

5.

Komentar

Ocena

Naziv

Naslov

Vrednost sofinanciranja projekta za obdobje
vmesnega poročila je znašala: EUR

Odstotek od utemeljenih stroškov projekta za
obdobje vmesnega poročila: %

Najpomembnejši rezultati raziskovanja za sofinancerja Šifra

1.

2.

3.

4.

5.

Komentar

Ocena

Dodaj novo vrstico

B. REZULTATI IN DOSEŽKI RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

3.Poročilo o realizaciji predloženega programa dela na raziskovalnem projektu za obdobje
vmesnega poročila

[Font] [Size]
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4.Ocena stopnje realizacije programa dela na raziskovalnem projektu in zastavljenih
raziskovalnih ciljev za obdobje vmesnega poročila

[Font] [Size]

5.Spremembe programa dela raziskovalnega projekta oziroma spremembe sestave
projektne skupine za obdobje vmesnega poročila

[Font] [Size]

3

4Vzo
rec



... Izbriši dosežek

XIzberi

... Izbriši dosežek

XIzberi

... Izbriši dosežek

XIzberi

XIzberi

... Izbriši dosežek

XIzberi

XIzberi

6.Najpomembnejši dosežki projektne skupine na raziskovalnem področju za obdobje
vmesnega poročila

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 za obdobje vmesnega poročila

Dosežek

COBISS ID

Naslov SLO

ANG

Opis SLO

ANG

Šifra

Objavljeno v

Tipologija

COBISS ID

Naslov SLO

ANG

Opis SLO

ANG

Šifra

Objavljeno v

Tipologija

Dodaj novo vrstico
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8.Drugi pomembni rezultati projektne skupine za obdobje vmesnega poročila

9.Samoevalvacijska ocena učinkov odprtodostopnih recenziranih znanstvenih objav, ki se
nanašajo na raziskovalne rezultate

[Font] [Size]

10.Naslov spletne strani za projekte, odobrene na podlagi Javnih razpisov za sofinanciranje
raziskovalnih projektov
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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 vmesnega poročila seznanjeni in se strinjajo vsi soizvajalci projekta

Potrjujemo zgoraj navedene izjave.

Podpisi:

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

 

 

ŽIG

Datum:

Oznaka poročila:

 R u b r i k e  i z p o l n i t e  /  p r e p i š i t e  s k l a d n o  z  o b r a z c e m  " i z j a v a  s o f i n a n c e r j a "
http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rproj/gradivo/, ki ga mora izpolniti sofinancer. Podpisan obrazec "Izjava
sofinancerja" pridobi in hrani nosilna raziskovalna organizacija – izvajalka projekta. Nazaj

 Opis raziskovanja, ugotovljeni rezultati, uporaba rezultatov in sodelovanje s tujimi partnerji. Poročilo naj sledi v
predlogu projekta zastavljenim ciljem (oz. nalogam), kjer o vsakem cilju poročate v ločenem razdelku. Razdelek
naj se prične z oznako cilja, kot ste jo uporabili v predlogu, in eno-stavčnim opisom cilja. Sledijo naj eden do
trije odstavki opisa rezultatov, kjer se pri vseh rezultatih skličete na reference (npr. [1] ali [1, 2]). Po odstavkih z
opisom rezultatov za posamezen cilj v alinejah navedite reference za ta cilj (članki, referati, vabljena predavanja,
patenti, ipd.). Alineje naj se pričnejo z ustrezno številko (npr. [1]). Rezultatov brez ustreznih referenc pri opisu
rezultatov cilja ne navajajte. Če je le možno, navedbo posamezne reference zaključite z ustrezno šifro COBISS.
Pri člankih je navedba šifre COBISS obvezna, navedite pa samo članke, kjer ste se za finančno podporo pri delu
na članku ustrezno zahvalili ARRS in pri tem navedli šifro ARRS programa/projekta, za katerega pišete poročilo.
Celotni razdelek naj vsebuje največ 8.000 znakov, vključno s presledki (velikost pisave 11). Nazaj

 Uresničitev raziskovalne hipoteze, programa dela in zastavljenih ciljev. Razdelek pričnete z navedbo ciljev
(šifra iz predloga projekta, eno-stavčno ime cilja in ocena stopnje uresničitve v procentih — oznake naj bodo
enake, kot v razdelku B.3). Sledi odstavek, kjer stopnjo uresničitve podate kvalitativno (v besedilu) za celoten
projekt. Če je program projekta poleg ciljev vseboval tudi hipoteze, v sledečem odstavku poročate o tem, katere
med hipotezami ste že ovrednoti l i  in kakšen je bi l  rezultat vrednotenja. Največ 5.000 znakov, vključno s
presledki (velikost pisave 11). Nazaj

 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 za obdobje vmesnega poročila, napišite obrazložitev. V primeru, da sprememb programa ali
sestave projektne skupine ni bilo, to navedite. Največ 8.000 znakov vključno s presledki (približno ena stran,
velikost pisave 11). Nazaj

 Navedite dosežke na raziskovalnem področju, ki so nastali v okviru tega projekta. Raziskovalni dosežek za
obdobje vmesnega poročila 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'.
Nazaj

 Rubrike ne izpolnjujejo temeljni projekti in temeljni podoktorski projekti, odobreni v okviru javnih razpisov za
sofinanciranje raziskovalnih projektov za leti 2018 in 2019. Navedite dosežke na področju gospodarstva,
družbenih in kulturnih dejavnosti , ki so nastali v okviru tega projekta. Dosežke za obdobje vmesnega poročila
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 na področju gospodarstva, družbenih in kulturnih dejavnosti je po svoji strukturi drugačen kot dosežek
na raziskovalnem področju . Povzetek dosežka na raziskovalnem področju je praviloma povzetek bibliografske
enote (članka, knjige), v kateri 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 obdobja vmesnega poročila v primeru, da katerega od rezultatov
ni mogoče navesti v točkah 6 in 7 (npr. ni voden v sistemu COBISS). Največ 4.000 znakov, vključno s presledki.
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Nazaj

 Največ 8.000 znakov, vključno s presledki. Nazaj

 Izvajalec mora za projekte, odobrene na podlagi Javnih razpisov za sofinanciranje raziskovalnih projektov, na
spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran, ki je namenjena projektu. Obvezne vsebine spletne
strani  so: vsebinski  opis projekta z osnovnimi podatki  g lede f inanciranja,  sestava projektne skupine s
povezavami na SICRIS, faze projekta in njihova realizacija, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz
izvajanja projekta ter logotip ARRS in drugih sofinancerjev. Spletna stran mora ostati aktivna še 5 let po
zaključku projekta. Nazaj

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