Navodila za izpolnjevanje obrazca ARRS-RPROG-VPETOST-D

Raziskovalne organizacije sporočajo vpetost raziskovalcev za tiste raziskovalce, ki niso člani
nobene programske skupine v projekte, ki jih ne financira ARRS na obrazcu D ( ARRSRPROG-VPETOST-D/2013) ob vsakem razpisu posebej. Agencija bo upoštevala podatke iz
teh obrazcev samo v primeru, če kandidat ni član programske skupine. Izračun A3 bo
narejen na osnovi določil 35. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12).
Stolpca 1 in 2: Šifra ter ime in priimek raziskovalca.
Stolpec 3: Tip projekta: EU - EU projekt, MED - ostali mednarodni projekti, GOSP - projekti
za gospodarstvo, MIN - projekti za ostala ministrstva (npr. CRP-i - del, ki je financiran s strani
ministrstev - brez sredstev ARRS), DRUGO/GOSP (manj zahtevna sodelovanja z
gospodarstvom oz. storitve) in DRUGO/OSTALO.
Stolpci 4, 5, 6, 7 in 8: Za vsakega raziskovalca, ki je bil nosilec projektov, financiranih izven
ARRS, navedite sredstva po tipih projektov za leta od 2008 do 2012. V obrazcu D vnesete
sredstva, ki so bila v RO za ta projekt realizirana kot prihodek v posameznem poslovnem
letu. V eno vrstico vpišete skupna sredstva enega tipa projektov: npr. pod EU - več EU
projektov istega raziskovalca.
Stolpec 9: Seštevek sredstev iz stolpcev od 4 do 8.
Način in rok oddaje obrazcev sta opredeljena v javnem razpisu. Obrazec, oddan v
elektronski obliki, mora biti zaradi nadaljnje obdelave podatkov obvezno v "Excel"
obliki.
Za točnost vseh podatkov na obrazcu ARRS-RPROG-VPETOST-D s podpisom jamčita
odgovorna oseba RO in vodja finančno računovodske službe. Odgovorna oseba RO s
podpisom jamči, da so vsi navedeni raziskovalci v obrazcih seznanjeni z vrednostmi v
obrazcih, ter, da le-ti soglašajo, da je v bazi SICRIS objavljena njihova ocena A3, ki bo
izračunana na podlagi podatkov iz prejetih obrazcev.
Za identičnost posredovanih obrazcev po elektronski pošti in v pisni obliki jamči odgovorna
oseba RO s svojim podpisom.

