
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana
tel. 01/434-10-80, www.sklad-kadri.si

Šifra prijavitelja: ______________________
(izpolni javni sklad)

Prostor za upravne koleke
Prijavnica za 57. "Javni razpis za sofinanciranje strokovnega sodelovanja

tujih državljanov v Sloveniji v letu 2008/2009

1. Podatki o prijavitelju:

polno ime prijavitelja

sedež (ulica)

sedež (pošta, kraj)

matična številka

davčna številka    SI

TRR

zakoniti zastopnik

2. Podatki o prijavljenem tujem raziskovalcu in njegovem strokovnem oz. raziskovalnem sodelovanju:

ime in priimek raziskovalca:

datum rojstva: spol:
ženski

moški
državljanstvo:

naslov stalnega prebivališča
tujega raziskovalca:

Tuj raziskovalec je: doktorski študent

doktor znanosti

Sodelovanje bo trajalo (v mesecih):

Okviren datum začetka:

Okviren datum zaključka:

3. Podatki o strokovnem oziroma raziskovalnem sodelovanju:

naslov projekta:

vodja projekta: šifra raziskovalca (za vodjo projekta):

Projekt je pomemben za tehnološki razvoj: DA NE šifra projekta pri ARRS:



Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana
tel. 01/434-10-80, www.sklad-kadri.si

5. Opis raziskovalnega sodelovanja, ki ga bo opravil tuji raziskovalec:

Kratko opišite projekt ter navedite program raziskovalnega sodelovanja, ki ga bo opravil tuji raziskovalec, navedite tudi, kako bo znanje tujega raziskovalca prispevalo k
izvedbi

6. Izjave:

Kot zakoniti zastopnik prijavitelja v zvezi s to prijavo na "Javni razpis za sofinanciranje strokovnega sodelovanja tujih državljanov v Sloveniji v letu 2008/2009" (Ur.l. RS št.
82/08; v nadaljevanju: 57. javni razpis) izjavljam, da:
- prijavitelj izpolnjuje pogoje iz 1. odstavka 3. točke 57. javnega razpisa,
- za sofinanciranje strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja prijavljeni tuji raziskovalec izpolnjuje pogoje iz 2. odstavka 3. točke 57. javnega razpisa,
- za isto obdobje strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja tuji raziskovalec še ni prejel sredstev sklada po katerem izmed predhodnih razpisov.

Kraj, datum: žig __________________________________
podpis zakonitega zastopnika prijavitelja


Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana
tel. 01/434-10-80, www.sklad-kadri.si
Šifra prijavitelja: ______________________
(izpolni javni sklad)
Prostor za upravne koleke
plačilo s koleki v vrednosti 17,73 EUR je možno le do 31. avgusta 2008, po tem datumu pa le že z nakaziilom
Prijavnica za 57. "Javni razpis za sofinanciranje strokovnega sodelovanja tujih državljanov v Sloveniji v letu 2008/2009
1. Podatki o prijavitelju:
2. Podatki o prijavljenem tujem raziskovalcu in njegovem strokovnem oz. raziskovalnem sodelovanju:
spol:
Tuj raziskovalec je: 
3. Podatki o strokovnem oziroma raziskovalnem sodelovanju:
Projekt je pomemben za tehnološki razvoj:
5. Opis raziskovalnega sodelovanja, ki ga bo opravil tuji raziskovalec:
Kratko opišite projekt ter navedite program raziskovalnega sodelovanja, ki ga bo opravil tuji raziskovalec, navedite tudi, kako bo znanje tujega raziskovalca prispevalo k izvedbi
6. Izjave:
Kot zakoniti zastopnik prijavitelja v zvezi s to prijavo na "Javni razpis za sofinanciranje strokovnega sodelovanja tujih državljanov v Sloveniji v letu 2008/2009" (Ur.l. RS št. 82/08; v nadaljevanju: 57. javni razpis) izjavljam, da:
- prijavitelj izpolnjuje pogoje iz 1. odstavka 3. točke 57. javnega razpisa,
- za sofinanciranje strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja prijavljeni tuji raziskovalec izpolnjuje pogoje iz 2. odstavka 3. točke 57. javnega razpisa,
- za isto obdobje strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja tuji raziskovalec še ni prejel sredstev sklada po katerem izmed predhodnih razpisov.
žig
__________________________________
podpis zakonitega zastopnika prijavitelja
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