Lista informacij za sodelujoče
Naslov raziskave: Vpliv Kohezijske politike EU na evropsko identifikacijo
Uvod
Povabljeni ste bili k sodelovanju v raziskovalni študiji pod koordinatorstvom profesorja Johna
Batchlerja in dr. Carlosa Mendeza iz Univerze Strathclyde (Velika Britanija), ki vključuje še devet
drugih raziskovalnih organizacij. Študijo financira program EU Obzorja 2020. Ta lista vključuje
informacije o projektu in vlogi sodelujočih. Prosimo da se v primeru nejasnosti v zvezi z zapisanim
tukaj obrnete na nas.
Kakšen je namen te raziskave?
Namen študije je proučevati različne poglede in odnose prebivalcev do Evropske Unije. Želimo
predvsem razumeti ali in kako Kohezijska politika EU za regionalni razvoj vpliva na podporo
državljanov in identificiranje z EU ter kaj je potrebno za izboljšanje komuniciranja o politikah EU
državljanom.
Ali moram sodelovati?
Vaše sodelovanje v projektu je prostovoljno. Postavljena vam bo vrsta vprašanj o vaših pogledih na
EU. V vsakem trenutku se lahko odločite za nesodelovanje ali prenehanje brez kakršnih koli
posledic.
Kaj bom počel v tem projektu?
Zaprošeni boste za odgovarjanje na vprašanja, bodisi ustno, bodisi z izpolnjevanjem vprašalnika ali
sodelovanjem v ciljni skupini. Študija se je pričela februarja 2016 in bo zaključena junija 2018.
Zakaj sem bil povabljen k sodelovanju?
Zanimajo nas mnenja odraslih državljanov o EU in Kohezijski politiki. Izvajamo intervjuje, ankete in
ciljne skupine z državljani v 12 državah EU (Ciper, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija,
Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovenija, Španija, Velika Britanija).
Ali je sodelovanje povezano s potencialnimi tveganji?
Predvidena niso nikakršna tveganja, bremena ali potrebe po posebnih pripravah.
Bom imel od sodelovanja kakšne koristi?
Najverjetneje od sodelovanja v tej študiji ne boste imeli osebnih koristi, razen tega, da se boste
potencialno naučili več o EU. S sodelovanjem pa boste pomembno prispevali k našemu
razumevanju tega kako EU dojemajo državljani v različnih državah EU in regijah.
Kaj se v projektu zgodi z informacijami?
Odgovori na vprašalnik, intervjuje in v okviru ciljnih skupin bodo ostali zaupni. Zabeleženi podatki
ne bodo vključevali nobene osebne identifikacije s pomočjo katere bi vas bilo mogoče kasneje
izslediti. Podatki bodo naloženi v arhiv shranjen varno v Unvierzi Strathclyde zato, da bi lahko ljudje
v prihodnosti razumeli odnos ljudi do Evropske unije. Vaša identiteta bo varovana skozi ves čas.
Univerza Strathclyde je registrirana pri pisarni Informacijskega pooblaščenca, ki izvaja Zakon o
varovanju podatkov iz 1998. Vsi osebni podatki o sodelujočih bodo obdelani skladno z določili
Zakona o varovanju podatkov iz 1998.
Kaj sledi?
Po končani raziskave lahko prejmete glavne rezultate na podlagi stika z nami ali preko spletne strani

1

(www.cohesfiy.eu). Spletna stran bo ponujala publikacije, ki si jih lahko naložite, ter povezave do
zunanjih objav.
Na koga se lahko obrnem v primeru vprašanj ali dilem?
V primeru kakršnih koli vprašanj o vaši vlogi sodelujočega v raziskovalni študiji se prosim obrnite na
vodjo projekta ali glavnega raziskovalca na Univerzi Strathclyde:
dr. Carlos Mendez
Tel: +44 141 548 3334
e-mail: carlos.mendez@strath.ac.uk
profesor John Bachtler
Tel: +44 141 548 3339
e-mail: john.bachtler@strath.ac.uk

Ta raziskava je prejela potrditev o etičnosti s strani Odbora za etiko Univerze Strathclyde.
V primeru kakršnih koli vprašanj/dilem, med ali po raziskavi, ali če želite kontaktirati neodvisno
osebo za odgovore ali dodatne informacije, se prosim obrnite na:
Tajništvo Etičnega odbora Univerze
Telefon: 0141 548 3707
E-mail: ethics@strath.ac.uk
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