ZAPISNIK
16. seje Komisije za znanstveno-raziskovalno delo NTF,
ki je bila 15. februarja 2016 ob 13.00 na NTF, Snežniška 5
Prisotni: prof. dr. Barbara Simončič (prodekanja za ZRD), prof. dr. Borut Kosec (OMM), izr. prof. dr. M.
Dolenec (OG), Jože Žarn (namesto izr. prof. dr. Evgen Dervarič) (OGRO), Tjaša Valič (ŠS NTF), Marija Petek
(služba za ZRD).
Odsotni: izr. prof. dr. Aleš Hladnik (OTGO-KIGT (OGRO), prof. Almira Sadar (OTGO-KTO), dr. Barbara Golja
(IC RIC UL NTF).
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 15. seje KZRD,
2. Letno poročilo za ZRD NTF za leto 2015,
3. Poročilo s seje KRRD UL ,
4. ARRS projekti in obveznosti,
5. Razpis SPS,
6. Razno.
Ad. 1
Zapisnik 15.seje KZRD je bil sprejet.
Predstavitev najodmevnejših raziskovalnih dosežkov NTF za leto 2015 se objavi na spletni strani fakultete
pod rubriko raziskovalno delo.
Ad. 2
Prodekanja je predstavila Letno poročilo ZRD za 2015. Poročilo se objavi na spletni strani.
Danes (15.2.2016) bo oddano tudi Poročilo o kakovosti NTF - Raziskovalna in razvojna delavnost v letu
2015.
Ad. 3
Poročilo prodekanje s seje Komisije za RRD UL:
- UL pripravlja spletno stran na kateri bodo objavljeni vsi raziskovalni projekti ,
- UL pripravlja seznam raziskovalne opreme, fakultete smo že morale sporočiti svoje sezname poleg tistih za
redno mesečno poročanje ARRS;
- Pripravljen je nov UL pravilnik za razpis za odobrena mesta mladih raziskovalcev;
- na UL je bila interna evalvacija EU projekta Strategija Univerze v Ljubljani za razvoj karier raziskovalcev za
obdobje 2012-2016;
- predstavitev delovanja odbora, ki vodi sklad za EU projekte za 2015;
- na razpis Strategija pametne specializacije (MIZŠ, MG) se članice UL lahko prijavo na razpis MIZŠ, potrebna
je 20% lastna udeležba. Informativni dan na MIZŠ je predviden za 29.2.2016. Rok za oddajo prijav:
15.4.2016.
Ad. 4
ARRS projekti in obveznosti:
- podatki za Vpetost A3 za 2015 so v pripravi, rok za oddajo na ARRS 29.2.2016.
- Letne obveznosti raziskovalnih organizacij v letu 2016 ARRS opredeljujejo, katere pogodbene obveznosti je
potrebno izpolniti v letu 2016: seznam poročil, NRU, PRU, zahtevki .
- ARRS je objavila Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016

SKLEP: Na Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016 vsi nosilci
pripravijo in oddajo prijave.
Odprti domači in mednarodni razpisi in pozivi ARRS:
Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016 (11.02.2016) - odprt do: 09.03.2016
Javni poziv prijaviteljem projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom
priprave in prijave projekta (26.01.2016)
Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih avstrijsko-slovenskih projektov pri avstrijski FWF kot vodilni agenciji (Lead
agency) (26.01.2016)
Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo prilagojenih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Ev ropskega
raziskovalnega sveta (ERC) (26.01.2016)
Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji (Lead agency) (26.01.2016)
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne e nergije in atomsko
energijo (CEA) Francoske republike v letih 2016 - 2018 (15.01.2016) - odprt do: 10.03.2016

Ad. 5
Če bodo na NTF predlogi za prijave, na razpis Strategija pametne specializacije (MIZŠ, MG), potem bo na
NTF sestanek po informativnem dnevu na MIZŠ, to je po 29.2.2016.
Ad. 6
Nakupi raziskovalne opreme Paket 16 (s strani ARRS odobreno sofinanciranje v 2015):
SKLEP: Na NTF nakup raziskovalne opreme še ni bil izveden. V skladu s planom bomo opremo nabavili v
letu 2016.
S sklepom se skladno s pozivom ARRS in UL obvesti pristojne na UL in ARRS. Rok UL: 19.2.2016.
Naslednja redna seja Komisije za ZRD: ko bodo znani urniki za letni semester, se povpraša člane KZRD o
možnih terminih in izbere najprimernejšega.
Zapisala:
Marija Petek

Predsednica Komisije za ZRD:
prodekanja, prof. dr. Barbara Simončič

