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Javni razpis »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij« 

 

Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev 

 
 

Raziskovalna organizacija  
(prijavitelj projekta) 

 

Zastopnik organizacije 
(odgovorna oseba prijavitelja) 

 
 

Izjavljamo, da se strinjamo z zahtevami javnega razpisa in sprejemamo vse pogoje, ki so 
navedeni v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, vključno z vsemi določili v vzorcu 
pogodbe o sofinanciranju projekta. S podpisom izjave podpisujemo vlogo kot celoto. 

S podpisom spodaj pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo tudi, da: 

1. so vse navedbe, ki so podane v vlogi prijavitelja za projekt (v nadaljevanju: vloga), resnične (t. j. 

ne vsebujejo lažnih, zavajajočih, netočnih in nepopolnih podatkov), ustrezajo dejanskemu stanju 

ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu; za podane podatke, njihovo resničnost in 

ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost; 

2. vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom; 

3. je vloga v pisnem izvodu identična z vlogo v elektronskem izvodu; 

4. se konzorcij partnerjev prijavlja na razpis samo z eno vlogo; 

5. so aktivnosti konzorcija skladne z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa;  

6. izjavljamo in zagotavljamo, da smo kot prijavitelj 

- seznanjeni z vlogo, 

- pripravljeni za sodelovanje pri izvedbi projekta, 

- seznanjeni, da lahko projekt dobi samo eno sofinanciranje iz proračuna RS in EU, 

- seznanjeni, da se uporabljajo posredovani osebni podatki s soglasjem in v skladu z veljavno 

zakonodajo, 

- se zavezujemo k prizadevanju za uspešno izvedbo načrtovanih aktivnosti.; 

7. finančni načrt izvedbe temelji na izračunih upravičenih stroškov v višini, da projekt lahko 

izvedemo, da ni nobenega razloga, ki bi zaviral začetek projekta, da smo sposobni kriti začetne 

stroške izvedbe in da ni ovir, da bi ne mogli zaključiti projekta v predvidenem času ter so, sredstva 

za zaprtje finančne konstrukcije projekta v celoti zagotovljena; 

8. partnerji v konzorciju (v nadaljevanju partnerji) niso pridobili ali niso v postopku pridobivanja 

sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t. j. iz javnih finančnih sredstev evropskega, 

državnega ali občinskega proračuna;  

9. smo seznanjeni s Prilogo Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa, in da 

smo z navedeno prilogo, ki velja za obdelavo vseh osebnih podatkov v povezavi z javnim 

razpisom, seznanili vse sodelujoče osebe pri prijavljenem projektu, katerih osebne podatke 

posredujemo za predmetni javni razpis. Posebej smo jih seznanili s tem, da se bodo njihovi 

osebni podatki, če bo prijavljeni projekt izbran in bo zanj sklenjena pogodba o sofinanciranju 

zbirali, obdelovali in shranjevali na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, v okviru izbora 

in izvedbe projektov po predmetnem javnem razpisu, to pomeni upravljalnih preverjanj in drugega 

nadzora ter spremljanja in vrednotenja projekta, 
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10. bomo v vlogi upravljavca osebnih podatkov tudi sami zagotovili ustrezno varstvo osebnih 

podatkov sodelujočih pri projektu in pri kakršnem koli zbiranju, obdelavi in hrambi osebnih 

podatkov dosledno upoštevali Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), 

11. se zavedamo dolžnosti in odgovornosti povezanih z izpeljavo projekta, ki je sofinanciran s strani 

Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19, 

12. glede organizacije ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o 

integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo);  

13. se zavedamo posledic nepravilnega oz. napačnega navajanja podatkov v tej vlogi; 

14. ministrstvu dovoljujemo in ga pooblaščamo, da lahko za namene tega javnega razpisa pridobi 

podatke iz sodnega registra oziroma drugih uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih 

skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila; 

15. projekt zagotavlja spoštovanje načela splošnega razširjanja raziskovalnih rezultatov in 

podatkov1, 

 

 
 

Kraj in datum: 
 
 
 
 

Žig prijavitelja: 
 
 
 
 

Odgovorna oseba prijavitelja 
(+podpis): 

 
 
 

 

                                                 
1 Splošno, obsežno, nediskriminatorno in neizključujoče razširjanje rezultatov se zagotavlja preko obvezne objave rezultatov v 
najkrajšem možnem času po zaključku projekta ter v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in 
raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 in Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 
(ReZrIS30), zagotovi se stalna in neprekinjena dostopnost rezultatov raziskav za nedoločen čas oz. odprti dostop do znanstvenih 
objav in raziskovalnih podatkov.  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO133
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO133

