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POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Nov projekt/ukrep Obrazec 3: Načrt razvojnih programov
Šifra v NRP: 3330-22-5015 / 1 (Nov projekt/ukrep) Element v NRP: Projekt

Naziv: Transformacija uporabe podatkov v arheologiji Program: Ne
Dolg naziv: Transformacija ponovne uporabe podatkov v arheologiji Skrbnik v NRP: 3330 - MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Nosilec / Investitor: 3473 - ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE 
ZNANOSTI IN UMETNOSTI

Skupina projektov: 3330-22-S008 - Sodelovanje humanistike in družboslovja v Evropi 

Vodja: dr. Davor Kozmus Nosilni podprogram: 050202 - Mednarodne aktivnosti na področju znanosti
Vrsta: NINV - Ni investicija Tip: O - Ostalo

Stanje: V pripravi Ukrep NOO:  
Celovit projekt:  Prednik (evid. projekt):  

Teritorialne enote: Tujina 87%,  Ljubljana 13% Državna pomoč: BE01-2399300-2016 - Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na 
področju znanost za obdobje 2016 -2020

  Stopnja: Izvajanje

Namen in cilji
Skrb za arhive digitalnih podatkov za kulturno dediščino se je znašlo v slepi ulici. Obstaja napetost med potrebo po ohranjanju kulturne dediščine ter dinamičnim potencialom za njeno demokratično in pravično 
uporabo ter ponovno uporabo. V arheologiji je bilo veliko dela vloženega v to, da bi bili podatki najdljivi, dostopni in interoperabilni. Vendar pa le malo razumemo, ali so podatki tudi ponovno uporabljani. Izhodišče 
projekta TEtrARCHs je, da je prihodnost digitalnega arhiviranja odvisna od uskladitve tega razkoraka. Pokazali bomo, da bodo podatki, optimizirani za etično pripovedovanje zgodb, predstavljali most med tistimi, ki 
raziskujejo ali ohranjajo dediščino, in različnimi vseevropskimi občinstvi. Z interdisciplinarno ekipo arheoloških strokovnjakov, podatkovnih znanstvenikov in muzejskih delavcev, ki sodelujejo s tremi ključnimi 
skupinami uporabnikov - strokovnjaki s tega področja, ustvarjalci in spominskimi ustanovami bo projekt TEtrARCHs tistim, ki zajemajo, hranijo in uporabljajo podatke kulturne dediščine, ponudil kritično ozaveščene 
delovne postopke za pripravo podatkov za izboljšano ponovno uporabo na vsaki točki življenjskega cikla podatkov, nato pa takšno ponovno uporabo preizkusil s širjenjem novih pripovednih rezultatov, katerih avtorji 
so ustvarjalci iz vse Evrope. Skrb za arhive digitalnih podatkov za kulturno dediščino se je znašlo v slepi ulici. Obstaja napetost med potrebo po ohranjanju kulturne dediščine ter dinamičnim potencialom za njeno 
demokratično in pravično uporabo ter ponovno uporabo. V arheologiji je bilo veliko dela vloženega v to, da bi bili podatki najdljivi, dostopni in interoperabilni. Vendar pa le malo razumemo, ali so podatki tudi ponovno 
uporabljani. Izhodišče projekta TEtrARCHs je, da je prihodnost digitalnega arhiviranja odvisna od uskladitve tega razkoraka. Pokazali bomo, da bodo podatki, optimizirani za etično pripovedovanje zgodb, 
predstavljali most med tistimi, ki raziskujejo ali ohranjajo dediščino, in različnimi vseevropskimi občinstvi. Z interdisciplinarno ekipo arheoloških strokovnjakov, podatkovnih znanstvenikov in muzejskih delavcev, ki 
sodelujejo s tremi ključnimi skupinami uporabnikov - strokovnjaki s tega področja, ustvarjalci in spominskimi ustanovami bo projekt TEtrARCHs tistim, ki zajemajo, hranijo in uporabljajo podatke kulturne dediščine, 
ponudil kritično ozaveščene delovne postopke za pripravo podatkov za izboljšano ponovno uporabo na vsaki točki življenjskega cikla podatkov, nato pa takšno ponovno uporabo preizkusil s širjenjem novih 
pripovednih rezultatov, katerih avtorji so ustvarjalci iz vse Evrope.

Opis stanja ter predviden napredek
Projekt TEtrARCHs se bo začel izvajati  1. 10. 2022 in se bo zaključil 30.9.2025. Prvo vsebinsko in finančno poročilo bo slovenski partner v projektu oddal leta 2023. Takrat je predvideno izplačilo prvega dela za 
sofinanciranje projekta s strani MIZŠ. V projektu sodeluje 6 partnerjev, slovenski partner je Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Stroški bodo upravičeni od podpisa pogodbe z 
MIZŠ.

Dogodek Datum Oznaka
Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.07.2022 CHANSE-163 TEtrARCHs

Potrditev PIZ:   
Potrditev IP:   

Gradbeno dovoljenje:   

Dogodek Datum Oznaka
Začetek izvedbe:   

Uporabno dovoljenje:   
Konec financiranja: 30.09.2025  

   

Poročila o izvajanju Novelacije IP

Izhodiščna vrednost Sprejeta vrednost Veljavna vrednost
1.402.442,00 0,00 1.402.442,00

 0,00% 100,00%

IZDATKI
Izdatki pred 2022 Izdatki 2022 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan po 2025

0,00 0,00 345.229,00 504.138,00 495.040,00 58.035,00 0,00
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DINAMIKA FINANCIRANJA
VIRI FINANCIRANJA Financirano pred 

2022
Financirano 2022 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan po 2025

VIRI SKUPAJ 0,00 0,00 345.229,00 504.138,00 495.040,00 58.035,00 0,00
Proračunski viri 0,00 0,00 0,00 64.335,00 64.135,00 58.035,00 0,00

Tip PP: 1 - Odhodki proračuna 0,00 0,00 0,00 64.335,00 64.135,00 58.035,00 0,00
PP: 569410 - Programi mednarodnega znanstvenega 
sodelovanja

0,00 0,00 0,00 64.335,00 64.135,00 58.035,00 0,00

K4: 4133 - Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 0,00 60.335,00 60.135,00 54.035,00 0,00
K4: 4323 - Investicijski transferi javnim zavodom 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

Poslovni partnerji 0,00 0,00 345.229,00 439.803,00 430.905,00 0,00 0,00
TUJI PARTNERJI 0,00 0,00 345.229,00 439.803,00 430.905,00 0,00 0,00

Usklajenost: USKLAJEN Skladnost:  Veljavni plan enak realizaciji pred: 2022
Kontaktna oseba: Dragica Hvala Telefon: 01 4005789 E-pošta: dragica.hvala@gov.si

Status vloge: MBU

Opomba
Uvrstitev novega projekta v načrt razvojnih programov izbranega na podlagi transnacilnega javnega razpisa CHANSE.


