Na podlagi sklepa skupščine Društva za rastlinsko fiziologijo (DRFS) z dne 17.5.2007 in sklepa
izvršnega odbora DRFS z dne 13.2.2008, objavlja DRFS

Javni razpis za dodelitev 5 denarnih pomoči po 600 EUR v letu 2008
1. Predmet razpisa je dodeljevanje denarne pomoči raziskovalcem, ki bodo:
• izpopolnjevali svoje znanje z raziskovalnim delom v laboratoriju na ustanovi v tujini v obdobju
enega leta ob objave razpisa
• aktivno sodelovali na mednarodnih raziskovalnih šolah v v obdobju enega leta ob objave
razpisa
• aktivno sodelovali na mednarodnih znanstvenih srečanjih v obdobju enega leta ob objave
razpisa
2. Dodeljevanje pomoči bo potekalo do končne porabe razpoložljivih namenskih sredstev.
3. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki so:
• raziskovalno dejavni na področju biologije rastlin
4. Kandidati naj predložijo:
• prijavo na razpis (priloga tega razpisa), z utemeljitvijo obiska tujega laboratorija ali udeležbe
na mednarodni šoli ali srečanju
• ustrezne dokumente o laboratoriju, šoli ali srečanju
• življenjepis
• bibliografijo
5. Merila za izbor:
• prednost bodo imeli člani DRFS, študenti in podoktorandi
• prednost bodo imeli kandidati, ki doslej še niso dobili denarne pomoči DRFS
• kandidatova dosedanja uspešnost na raziskovalnem in izobraževalnem področju
• pomen udeležbe za znanstveno delo kandidata in skupine, v kateri dela
• pri izboru se bo upoštevala enakomerna zastopanost raziskovalnih področij, s katerih bodo
prispele prijave na razpis
6. Obveznosti prejemnika denarne pomoči:
• kratko poročilo o udeležbi (do ena stran A4) najkasneje en mesec po dogodku
• predložitev računa za stroške, ki so bili kriti iz denarne pomoči
• predložitev dokumenta, ki dokazuje aktivno udeležbo (kopija povzetka iz knjig povzetkov ali
potrdilo organizatorja)
• jasna naznačitev na plakatu ali drugi obliki prezentacije o podpori DRFS
• javna predstavitev v okviru DRFS po dogodku
7. Prijave pošljite na naslov tajnika društva:
dr. Jasna Dolenc Koce
Oddelek za biologijo, BF
Večna pot 111
1000 Ljubljana
Prijave na razpis bomo sprejemali v treh terminih in sicer vključno do 1. aprila 2008, 1. junija 2008 in
1. oktobra 2008. Komisija, določena na skupščini DRFS, bo vloge pregledala in v roku enega tedna

po zaključku vsakega termina odločila o dodelitvi denarnih pomoči. Sklep o dodelitvi bo objavljen na
spletni strani društva (http://www.plantslo.org/).
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