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Šifra prijavitelja: ______________________ 
(izpolni javni sklad)

Prijavnica za 99. Javni razpis za sofinanciranje strokovnega sodelovanja  
tujih državljanov v Sloveniji v letih 2010 in 2011

1. PODATKI O PRIJAVITELJU

polni naziv pravne osebe

sedež (ulica in hišna številka, pošta in kraj)

ime, priimek in naziv zakonitega zastopnika

matična številka pravne osebe davčna številka pravne osebe

št. TRR

šifra organizacije pri ARRS
podatek morajo obvezno izpolniti 

prijavitelji, ki imajo šifro ARRS

2. PODATKI O PRIJAVLJENEM TUJEM RAZISKOVALCU

ime in priimek doktorski študent

doktor znanosti

datum rojstva spol

državljanstvo stalno prebivališče (ulica in hišna številka, pošta in kraj, država)

3. PODATKI O STROKOVNEM SODELOVANJU

naslov projekta, pri katerem bo sodeloval prijavljeni tuji raziskovalec šifra projekta pri ARRS

vodja projekta šifra pri ARRS

telefon vodje projekta e-poštni naslov vodje projekta

trajanje sodelovanja v mesecih

predviden datum začetka sodelovanja

predviden datum zaključka sodelovanja
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4. OPIS STROKOVNEGA 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 sodelovanja.
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5. REFERENCE TUJEGA RAZISKOVALCA

Navedite reference tujega raziskovalca (bibliografija, ipd.)

6. IZJAVE

Kot zakoniti zastopnik prijavitelja v zvezi s to prijavo na "Javni razpis za sofinanciranje strokovnega sodelovanja tujih državljanov v Sloveniji v letih 2010 in 
2011" (Ur.l. RS, št. 105/2010; v nadaljevanju: 99. javni razpis) izjavljam, da: 
- prijavitelj izpolnjuje pogoje iz 1. odstavka 3. točke 99. javnega razpisa, 
- za sofinanciranje strokovnega sodelovanja prijavljeni tuji raziskovalec izpolnjuje pogoje iz 2. odstavka 3. točke 99. javnega razpisa, 
- za isto obdobje strokovnega sodelovanja tuj raziskovalec še ni prejel sredstev sklada po katerem izmed predhodnih razpisov.

žig __________________________________ 
podpis zakonitega zastopnika prijavitelja

kraj datum
,
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