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Javni razpis 

za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2016 

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

 

 

1. VPRAŠANJE: 

Ali so upravičeni prijavitelji tudi d.o.o., ki so javna podjetja, v našem primeru komunalno 

podjetje, ki je v lasti več občin? 

ODGOVOR: 

Da, upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v 

skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) in izpolnjujejo 

pogoje za kandidiranje, navedene v 5. točki razpisa. 

 

2. VPRAŠANJE: 

Ali pri črpanju sredstev za Eureko velja Deminimis? 

ODGOVOR: 

Ne. 

 

3. VPRAŠANJE: 

Ali režijo v tem letu lahko prikazujemo brez opravičevanja računov do 15% (prej do 7%)? 

ODGOVOR: 

Posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije se uveljavljajo v obliki 

pavšala, ki znaša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja v posameznem 

obdobju poročanja. Posredni stroški so opredeljeni v točki 2.4 Navodil organa upravljanja o 

upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. 

 

4. VPRAŠANJE: 

Ali je za oddajo potrebno pripraviti 2 originalna izvoda ali 1 original in 1 kopija? 

ODGOVOR: 
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Za oddajo na nacionalni razpis se sestavita dva izvoda popolne vloge, od tega en original in 

ena kopija ter en elektronski izvod. Elektronski izvod se pošlje skupaj z dvema pisnima 

izvodoma in sicer na kakršnem koli elektronskem nosilcu. 

 

 

5. VPRAŠANJE: 

Kako je z informiranjem in obveščanjem javnosti? 

ODGOVOR: 

Odgovori na vprašanja, ki jih boste posredovali na elektronski naslov eureka@spiritslovenia.si, 

se bodo javno objavljala na spletni strani agencije www.spiritslovenia.si, na dnu strani objave 

javnega razpisa. 

 

6. VPRAŠANJE: 

Zanima me, če sta lahko partnerja dve podjetji z naslednjo lastniško strukturo: 

- 100% lastnik 1. podjetja je fizična oseba; 

- 100% lastnik 2. podjetja je pravna oseba; 

Fizična oseba, ki je lastnica 1. podjetja, je hkrati tudi večinski lastnik pravne osebe, ki je lastnik 

2. podjetja. 

ODGOVOR: 

Projekt morata izvajati najmanj dva neodvisna  partnerja iz dveh različnih držav, ki sodelujeta 

v programu EUREKA (http://www.eurekanetwork.org/eureka-faq). Neodvisni partnerji po tem 

razpisu so subjekti, ki so med seboj nepovezana podjetja, tj. niso partnerska ali povezana 

podjetja (kot določa Priloga I Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014) in niso povezana v smislu 

tujih predstavništev enega podjetja in niso v večinski lasti iste fizične ali pravne osebe. 

 

7. VPRAŠANJE: 

Ali je potrebno povečati število zaposlenih zaradi projekta? Nikjer v pogojih ali merilih to izrecno 

ni omenjeno je pa v obrazcih za poročanje med cilji navedeno ”Število novo zaposlenih zaradi 

projekta". 

ODGOVOR: 

Ne, povečanje števila zaposlenih ni med pogoji oziroma zahtevami javnega razpisa. 

 

8. VPRAŠANJE: 

Ali so lahko partnerji iz drugih držav, kot sta npr. Bosna in Hercegovina oziroma Srbija, kar 

pomeni, da projekt potem doseže tudi status »eligible« in gre v ocenjevanje? 

ODGOVOR: 

mailto:eureka@spiritslovenia.si
http://www.spiritslovenia.si/
http://www.eurekanetwork.org/eureka-faq
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651
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Med mednarodnimi pogoji za projekt v razpisu je med drugimi navedeno, da morata projekt 

izvajati najmanj dva neodvisna partnerja iz dveh različnih držav, ki sodelujeta v programu 

EUREKA. Podroben seznam držav najdete na povezavi www.eurekanetwork.org/eureka-faq. 

 

 

9. VPRAŠANJE: 

Na ITEA 3 smo dobili odobren projekt (Labelled) marca 2016. Projekt se bo pričel januarja 

2017. Moje vprašanje je ali moramo ob prijavi na razpis izpolniti OBRAZEC C - Obrazec za 

prijavo projekta na EUREKA Sekretariat. 

ODGOVOR: 

V tem primeru OBRAZEC C - Obrazec za prijavo projekta na EUREKA sekretariat pomeni 

obrazec s katerim se je prijavitelj prijavil na mednarodni razpis, zato priložite slednjega. 

 

10. VPRAŠANJE: 

Naše podjetje bi šlo v skupni razvoj s tujima partnerjema in sicer eno tujo fakulteto iz 

Nizozemske ter tujim podjetjem iz države Švedske. Vsak je približno udeležen z 1/3 sredstev. 

Projekt je nedeljiva celota sestavljena iz treh delov. Projekt je vreden 100 ENOT. 

 Ali je mogoče dobiti sofinanciranje preko tega razpisa tudi za oba tuja partnerja ali samo 

za nas, ki smo iz Slovenije? 

 Ali se lahko kljub temu, da sofinanciranje za tuje partnerje ni mogoče, prijavimo na ta 

razpis in dobimo sredstva kot konzorcij treh podjetij, a bodo izplačana samo sredstva 

za slovenskega partnerja? Kolikšna je potem vrednost projekta pri tem? 33 ENOT ali 

100 ENOT. 

ODGOVOR: 

Sofinanciranje tujih podjetij na tem razpisu ni možno. Tudi v primeru tujih podjetij, ki bi 

podružnico odprla v Sloveniji to ni mogoče, saj razpis določa, da "Upravičenec, ki nima sedeža 

v Republiki Sloveniji, ni upravičen do sofinanciranja, če ima sedež v državi iz katere prihaja 

katerikoli drug partner v projektu. "  

Prijaviti se je potrebno v vseh državah, saj mora biti projekt, da bi se sofinanciranje lahko 

prejelo, potrjen v vseh državah. Glede pogojev v drugih državah se je potrebno pozanimati pri 

posameznih NPCjih iz drugih držav. Vsaka država ima namreč svoja pravila, postopke in 

pogoje sofinanciranja. Upravičeni ste do sofinancira samo vaših upravičenih stroškov, največ 

50% od 33 enot (odvisno od velikosti podjetja), ostali partnerji pa uveljavljajo upravičene 

stroške v svojih državah. 

 

11. VPRAŠANJE: 

Pri pregledovanju popolnosti vloge za javni razpis EUREKA nisem nikjer zasledila ali je 

potrebno oddati poleg obrazcev tudi priloge? Na začetku med razpisno dokumentacijo so 

namreč navedene vloge, kasneje pod točko 5. pa jih ni med naštetimi dokumenti. 

file://///srvdc1/Skupno_P/RAZPISI%202016-2023/3.%20JR%20za%20dodeljevanje%20spodbud%20v%20okviru%20iniciative%20EUREKA/Vprašanja%20in%20odgovori/www.eurekanetwork.org/eureka-faq
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ODGOVOR: 

Prilog ni potrebno prilagati vlogi. Priloge se bodo uporabile po podpisu pogodbe, v fazi 

izvajanja, spremljanja in financiranja projekta. 

 

 

12. VPRAŠANJE: 

Tuje podjetje, je odprlo sedež v Sloveniji in je skupaj z našim podjetjem prijavljeno na ITEA 

projekt, ki je bil s strani ITEA-je tudi že odobren. Ker to podjetje verjetno ne bo izpolnjevalo 

vseh potrebnih pogojev za prijavo na razpis in ker zato ne bo oddalo vlogo, me zanima ali je 

kakorkoli ogrožena prijava partnerja, ki se lahko prijavi, saj izpolnjuje vse pogoje. Torej en 

Slovenski partner se bo prijavil, drugi pa ne. V konzorciju je nekaj 10 partnerjev. 

ODGOVOR: 

Tako podjetje (tisti, ki ne bo prijavitelj) mora zagotoviti, da bo svoj del obveznosti pokril sam. 

V nasprotnem primeru Slovenija ne more mednarodno potrditi projekta, ki ima slovenskega 

partnerja za katerega financiranje ni jasno. Skupaj z vlogo posredujte originalno podpisano 

izjavo sodelujočega podjetja, da bo zagotovil sredstva in izvedel predvidene naloge. 

 

13. VPRAŠANJE: 

Obrazec B točka: C.1.1 Finančna sposobnost partnerjev  v konzorciju. 

Ker je projekt že odobren iz strani ITEA me zanima ali je tukaj dovolj navedba, da je finančna 

sposobnost partnerjev preverjena s strani ITEA-je. V konzorciju je namreč nekaj 10 partnerjev, 

ki so mogli svojo finančno sposobnost že dokazati, da so lahko partnerji ITEAje.    

ODGOVOR: 
Vašo finančno sposobnost morate ponovno predstaviti, za ostale tuje partnerje pa to ni 

potrebno.  

 

14. VPRAŠANJE: 

Ker formalni sporazum med partnerji še ni podpisan, je pa projekt odobren s strani ITEA, me 

zanima ali je dovolj da priložimo Letter of intent in Declaration of Acceptance for ITEA 3 za 

svoje podjetje ali je potrebno priložiti ta dva dokumenta za vse partnerje. 

ODGOVOR: 
Konzorcijska pogodba ni obvezna sestavina vloge, je pa predmet ocenjevanja, zato je 

priporočljivo, da je priložena. Pri ocenjevanju se bo upoštevala le, v kolikor bo podpisana s 

strani vseh partnerjev. Za podpise konzorcijske pogodbe ali pisma o nameri ni potrebno, da so 

originalni. V primeru, če konzorcijska pogodba ne bo priložena vlogi, upravičenec ne bo pozvan 

k dopolnitvi. 

 

15. VPRAŠANJE: 
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Glede na to da imamo namesto obrazca C, priloženo Full Project Proposal iz ITEA me zanima 

ali lahko vsebino (točke B.2.1. ,T.1.1.....) predstavimo v angleščini in hkrati navedemo na 

katere strani FPP se nanašajo, ali je potrebno vsebino pri vseh točkah prevesti v slovenščino?  

ODGOVOR:   

Če bo zapis identičen (kopirano besedilo in ne le sklic na strani) potem je lahko kopiran, v 

nasprotnem primeru se upošteva pravilo, da mora biti vloga napisana v slovenskem jeziku, 

razen tam, kjer je navedeno drugače. 

16. VPRAŠANJE: 

V konzorciju sta dve podjetji iz Slovenije in eno podjetje iz Hrvaške, kjer so že imeli 15.07.2016 

rok za oddajo projektne vloge na EUREKA razpis. Projektni konzorcij (koordinator je slovensko 

podjetje) je seveda pripravil vse podatke, ki jih je zahtevala hrvaška agencija, vključno z 

izpolnjenim obrazcem C (EPF) in Konzorcijskim sporazumom med partnerji. Vendar smo pri 

načrtovanju finančne konstrukcije upoštevali pravila Hrvaške (ki je objavila razpis že v juniju 

2016), kjer je bilo opredeljeno, da noben partner ali država ne sme preseči 75% skupnih 

stroškov projekta. To smo upoštevali. Vendar pa je v slovenskem razpisu opredeljeno, da delež 

enega parterja in delež vrednosti projekta iz ene države ne sme presegati 70% celotne 

vrednosti projekta. Kaj v tem primeru storiti? Predvidevamo, da moramo prilagoditi oz. 

spremeniti finančno konstrukcijo Slovenskih partnerjev, da bo dosegla pogoj za projekt ter to 

posebej pojasniti v vlogi. Ter kaj narediti s Konzorcijsko pogodbo, saj se bo vrednost celotnega 

projekta ustrezno znižala (oz. delež na partnerja). Prosimo za nedvoumne odgovore.  

ODGOVOR:  

Projekt mora biti, da je lahko potrjen v obeh državah, enak v obeh državah. Če bo v vlogi sedaj 

prišlo do spremembe je verjetno hrvaška stran ne bo mogla potrditi. Pri nas morajo biti 

upoštevana vsa pravila razpisa, kar verjetno pomeni spremembo v obrazcu C. Kako 

spremembo zagotoviti tudi v hrvaškem delu pa je vprašanje za hrvaškega NPCja. Prijava mora 

biti usklajena. Težava pri takem razmerju pa ni le formalno razmerje ampak tudi to, kako bo 

tak projekt ocenjen, saj je pod vprašajem mednarodna narava projekta oz. konzorcija, ki ima 

tako razporeditev stroškov.  

 

17. VPRAŠANJE: 

V projekt sta vključena 2 slovenska partnerja (prijavitelj in projektni partner) in eno tuje podjetje 

(projektni partner). Glede na razdelitev sredstev na vzhod in zahod nas zanima, v katero regijo 

se bo projekt uvrščal, glede na to da slovenski prijavitelj prihaja iz vhodne regije, slovenski 

projektni partner pa iz zahodne. 

ODGOVOR:  

Za sofinanciranje morata biti potrjeni obe vlogi posameznih partnerjev (tako prijavitelja iz 

vzhoda, kot partnerja iz zahoda). Če na primer za enega partnerja zmanjka sredstev se projekt 

ne more odobriti za sofinanciranje. Odgovor na vprašanje se nahaja v zadnjem odstavku 3. 

točke razpisne dokumentacije: 

»Za vsako regijo posebej bo sestavljena lista izbranih projektov. Razpoložljiva sredstva za 

posamezno regijo so določena v 7. točki razpisa (Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago 

za javni razpis). V primeru projektov, pri katerih upravičenci prihajajo tako iz vzhodne kot tudi 

zahodne regije, se projekt lahko izbere za sofinanciranje le, če se na listi izbranih projektov 



   
 

6 
 

uvrstijo vsi upravičenci iz obeh regij predmetnega projekta in v kolikor so v obeh regijah še na 

voljo sredstva (in je projekt potrjen ne mednarodni ravni).« 

 

18. VPRAŠANJE: 

Zanima nas, ali je skladnost s prednostnimi področji S-4 definirana zgolj prek fokusnih področji, 

ali pa so slednja (fokusna področja) le smernice in je torej dovolj širša skladnost projekta s 

prednostnim področjem?  

Primer: naš projekt spada v prednostno področje Medicina-zdravje (razvoj diagnostične 

metode za odkrivanje nerakave bolezni), ne spada pa v nobeno izmed fokusnih področji, 

naštetih v okviru Medicina-zdravje. Je projekt torej upravičen za financiranje v okviru razpisa 

EUREKA? 

ODGOVOR:  

Projekti katerim se dodelijo sredstva morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij 

uporabe veljavne S4. V vašem primeru torej »6. Zdravje – medicina«.  

 

19. VPRAŠANJE: 

Želimo prijaviti projekt na letošnji razpis EUREKA. Za izvedbo projekta se dogovarjamo s 

podjetjem iz Češke, vendar pa bodo oni imeli njihov nacionalni EUREKA razpis šele pomladi 

2017. Ali lahko v prijavi navedemo, da bi projekt začeli izvajati šele proti koncu 2017, ter da bi 

s potrjevanjem tega projekta na mednarodnem zasedanju počakali do izida Češkega 

nacionalnega EUREKA razpisa? Oziroma kaj nam priporočate v našem primeru? 

ODGOVOR:  

Imate možnost prijave projekta, ki bi se pričel izvajati konec leta 2017, se je pa pri tem potrebno 

zavedati, da bi se vam obdobje opravičenih stroškov skrajšalo in bi se lahko izteklo pred 

zaključkom projekta v primeru, da bi trajal 36 mesecev. Glede nato, da se predvideva objava 

razpisa tudi v prihodnjem letu, bi bilo smiselno počakati s prijavo do takrat. 

 

20. VPRAŠANJE: 

V sodelovanju s SLO industrijskim partnerjem (veliko podjetje) in švedskimi partnerji 

pripravljamo prijavo Eureka projekta. Ali se lahko doba financiranja projekta pri obeh 

partnerskih državah razlikuje - pri nas dve leti in na Švedskem 18 mesecev, kar je po trenutnih 

informacijah najdaljše trajanje financiranja na Švedskem.  

ODGOVOR:  

Vsaka država ima svoja pravila, postopke in pogoje sofinanciranja. 

 

21. VPRAŠANJE: 

Naš projekt se bo izvajal od januarja 2017 do decembra 2019. Ker so oddaje zahtevkov do 

15.10.xxxx me zanima ali lahko oddajamo zahtevke v 2017, 2018, 2019 in zadnji zahtevek v 
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2020 (ob koncu projekta)? V pogodbi v 8. členu je namreč navedeno samo financiranje za 

2017, 2018 in 2019, mi pa bomo imeli v zadnjih mesecih projekta od sep. do dec. 2019 še kar 

nekaj stroškov, saj se bo projekt takrat zaključeval. Torej zadnji zahtevek in zaključno poročilo 

bi oddajali v feb. oz. mar. 2020. Ali lahko torej pripravimo finančno strukturo projekta za 2017, 

2018, 2019 in 2020?  

ODGOVOR:  

Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov na javnem razpisu se prične najprej od prvega dneva 

v mesecu, ki sledi datumu potrditve projekta na zasedanju Odbora visokih predstavnikov 

EUREKA (razen v primeru grozdov, kjer se obdobje upravičenih stroškov šteje od datuma 

izdaje sklepa ali datuma začetka projekta, če je ta kasnejši od datuma izdaje sklepa) oziroma 

od dneva napovedanega začetka projekta, če je ta kasnejši od dneva potrditve. Če do potrditve 

pride dne 28. 1. 2017, se obdobje upravičenih stroškov v vašem primeru lahko začne s 1. 2. 

2017 in bo trajalo 35 mesecev, do 31. 12. 2019. To je v vašem primeru obdobje upravičenih 

stroškov, za katerega morate pripraviti finančno konstrukcijo. 

 

22. VPRAŠANJE: 

Imam vprašanje glede EUREKA razpisa, na katerega se prijavljamo: 

- slovensko malo podjetje (65% udeležba) 

- slovenska fakulteta na UNI LJ (10% udeležba) 

- univerza v Veliki Britaniji (25% udeležba) 

Če prav razumemo, participacija akademskih partnerjev ni financirana. Ali to pomeni, da 

morata akademska partnerja zagotoviti lastno financiranje?  

Ali je bolj običajno, da so akademski partnerji zraven pri projektu v "svetovalni" vlogi, torej kot 

zunanji izvajalci, ki se jih tudi lahko plača s projekta? 

ODGOVOR:  

Akademski partnerji v Sloveniji ne morejo biti financirani. Kakšna so pravila v drugih državah, 

se morate pozanimati v posamezni državi. Lahko pa oba navedena nastopata v vlogi 

zunanjega izvajalca. Ali je nek subjekt opredeljen kot partner ali kot zunanji izvajalec je odvisno 

predvsem od vsebine projekta oziroma od njegove dejanske vloge v projektu. 

 

23. VPRAŠANJE: 

Prosim, da mi sporočite, kdaj je predvidena izstavitev zadnjega zahtevka.  

Projekt bi začeli 1.3.2017, trajal bo 36 mesecev in bo zaključen 28.2.2020. Ali lahko zahtevek 

za obdobje september 2019-februar 2020 oddamo aprila 2020? Ali je to možno le v primeru, 

da predvidimo vsaj dve oddaji zahtevkov letno (april in oktober), ali lahko za leta 2017, 2018 

in 2019 predvidimo oddajo zahtevkov 15.10., za 2020 pa 15.4.? 

ODGOVOR:  

Da, lahko predvidite oddajo zahtevkov kot ste navedli. Zadnji zahtevek je izjema in je 

razumljivo, da ga oddate čimprej po zaključku projekta. 
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24. VPRAŠANJE: 

Do katere ure dne, 10.10.2016 lahko dostavimo ponudbo v glavno pisarno za prijavo na javni 

razpis Eureka 2016? 

ODGOVOR:  

Vlogo lahko oddate v glavno pisarno SPIRIT Slovenija v času uradnih ur, vsak delovnik med 

9. in 13. uro. 

25. VPRAŠANJE: 

Ali je lahko podpis partnerskega podjetja v Obrazcu C skeniran? 

ODGOVOR:  

Ne. Vlogi morate, v kolikor ste v projektu vodilni partner, poleg elektronske oblike obrazca, 

priložiti tudi vse originalne podpise vseh partnerjev v projektu. 

 

26. VPRAŠANJE: 

Piše, da je treba upoštevat, da je obvezna letna oddaja zahtevka do 30.9. oz. 15.10. 

Skladno s pogoji razpisa se lahko odločimo za več obdobij poročanja. Odločamo se, da bi 

poročali 2 x letno. Ker bi s projektom začeli s 1.4.2017, bi bilo prvo obdobje poročanje od 

1.4.2017 do 30.9.2017. Naslednje obdobje poročanja pa od 1.10.2017 do 31.3.2018. In po 

enakih intervalih naprej do konca projekta. 

Ali je dovoljeno obdobje poročanja, ki je razdeljeno med dvema koledarskima letoma, kot je 

prikazano v zgornjem primeru. 

ODGOVOR:  

Da, obdobja poročanja ste ustrezno načrtovali. 

 

27. VPRAŠANJE: 

Ali je potrebno pripraviti kakšno časovnico oz. prikaz koliko zaposlenih bo v določenem 

trenutku delalo na projektu? V finančnih projekcijah se namreč navede le znesek, ne vidi pa 

se koliko je mišljeno da je prisotnih ljudi. 

ODGOVOR:  

Javni razpis izrecno ne zahteva tovrstne časovnice, je pa pomembno, da v Obrazcu B, v točki 

B1.3 Tehnološka sposobnost partnerjev predstavite osebje, ki bo delalo na projektu, saj je to 

predmet ocenjevanja. 

 

28. VPRAŠANJE: 

Ali za vodjo projekta obstajajo kakšne zahteve, kot jih ima npr. ARRS za svoje razpise 

(doktorat,...) 
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ODGOVOR:  

V javnem razpisu ni opredeljenih minimalnih zahtev za vodjo projekta, so pa sposobnosti vodje 

in reference predmet ocenjevanja (Obrazec B, točka B1.4 Upravljavska sposobnost 

partnerjev). 

 

29. VPRAŠANJE: 

Za raziskovalce se lahko uveljavlja maksimalno 1700 ur v obdobju 12 mesecev. Ali je to 

potrebno prikazovati že ob prijavi? Ali je ta omejitev le za leto ali se gleda tudi sorazmerno za 

obdobja - npr. ali lahko raziskovalec v enem odboju dela več in kasneje veliko manj, ali se 

1700 sorazmerno deli na 12 mesecev? 

ODGOVOR:  

Ni potrebno prikazovati, je pa potrebno upoštevati pri pripravi finančne konstrukcije projekta. 

Za posameznega raziskovalca lahko upravičenec za vsako obdobje 12 mesecev uveljavlja 

največ 1700 ur za sofinanciranje. 

 

30. VPRAŠANJE: 

Ali se finance pripravijo le v obrazcu B in le za slovenskega partnerja? V obrazcu C ni financ 

in partner iz tujine tako svoje finance odda v svoji nacionalni prijavi? 

ODGOVOR:  

Pripravi se finančna konstrukcija projekta samo za del, ki se nanaša na slovenskega partnerja. 

 

31. VPRAŠANJE: 

V kolikor se prijavo na razpis odda 10.10.2016 priporočeno na pošti, ne glede na uro oddaje, 

je to pravilno? 

ODGOVOR:  

Če se prijava pošlje po pošti, mora biti oddana priporočeno, za pravočasno pa se šteje, če je 

bila oddana na pošto v roku za oddajo vlog, 10. 10. 2016. 

 

32. VPRAŠANJE: 

Kratko vprašanje glede jezika prijave – obrazec B: 

Dikcija je napisana, da naj bi bilo vse v slovenskem jeziku razen kar že ni enako napisano v 

obrazcu C (pdf). 

Ker nismo nekaterih delov popolnoma kopirali, me zanima kako je sedaj z jezikom – lahko 

ostane v angleščini? 

Kako je z dodatnimi deli  - organizacijske sheme – tega v obrazcu C ni – je lahko v angleščini? 

V prejšnjih letih smo namreč lahko vse te dele pisali tudi v angleškem jeziku. 
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ODGOVOR:  

Glejte odgovor na vprašanje št. 15. 

 

33. VPRAŠANJE: 

Rad bi preveril kaj je skrajni rok do koder lahko projekt traja oz do koder so stroški trajanja 

projekta še lahko upravičeni. Je to 31.12.2020? In potem se zahtevek lahko odda v začetku 

januarja 2021? 

ODGOVOR:  

V okviru javnega razpisa je predvideno, da se bodo projekti pričeli izvajati v februarju 2017 in 

trajali največ 36 mesecev, zato so tudi sredstva po posameznih letih razdeljena v skladu s tem. 

V letu 2020 je zaradi zaključevanja projektov zato predvidenih samo 250.000,00 EUR. Projekt 

morate zato v skladu z okvirji razpisa ustrezno načrtovati. V kolikor nameravate projekt pričeti 

izvajati v letu 2018, bi bilo smiselno počakati s prijavo, saj se predvideva objava razpisa tudi v 

prihodnjem letu. 

 

34. VPRAŠANJE: 

Navedeno je da se za raziskovalca lahko letno uveljavlja največ 1700 ur. Ali so to sorazmerno 

razdeli na mesece in je določena max vrednost v določenem mesecu? V kolikor temu ni tako, 

potem lahko nekdo v enem mesecu dela na projektu full time in nato v drugem delu leta malo 

manj? 

ODGOVOR:  

Za posameznega raziskovalca lahko upravičenec za vsako obdobje 12 mesecev uveljavlja 

največ 1700 ur za sofinanciranje. Gleda se na celotno obdobje 12 mesecev in ne povprečje 

na posamezne mesece. 

 

35. VPRAŠANJE: 

Zanima me kako podrobno mora biti v prijavi razdelana/predstavljena finančna konstrukcija 

partnerja. Je treba že tukaj predstaviti njihove stroške glede na področja (stroške plač, 

investicij, ...) ter projektne aktivnosti (WP1, WP2,...) 

ODGOVOR:  

Finančna konstrukcija projekta mora biti predstavljena po posameznih letih in vrstah 

upravičenih stroškov. 

 

36. VPRAŠANJE: 

Ali mora biti elektronski izvod vloge skeniran z podpisi in žigi za vsak obrazec? 

Na Vzorcu pogodbe piše, da je potrebno parafirati samo zadnjo stran, v razpisni dokumentaciji 

pa vsako stran. Kaj je prav? 
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ODGOVOR:  

Elektronski izvode oddajate: 

1. Obrazec A (Obrazec za prijavo projekta): Za popolno elektronsko obliko vloge posredujte 

en izvod podpisanega in skeniranega obrazca (podpisan in žigosan) in en izvod obrazca v 

izvorni (Excel) obliki. 

2. Obrazec B (Opis projekta) - Za popolno elektronsko obliko vloge posredujte en izvod 

podpisanega in skeniranega obrazca (podpisan in žigosan) in en izvod obrazca v izvorni 

(Word) obliki. 

3. Obrazec C (PDF obrazec za prijavo projekta na EUREKA Sekretariat): Za popolno 

elektronsko obliko vloge posredujte en izvod obrazca v izvorni (PDF obrazec) obliki. 

4. Obrazec D (Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji): Za popolno elektronsko obliko vloge 

posredujte en izvod podpisane in skenirane izjave (podpisan in žigosan) in en izvod izjave v 

izvorni (Word) obliki. 

5. Obrazec E (Vzorec pogodbe): Za popolno elektronsko obliko vloge posredujte en izvod 

parafiranega in skeniranega izvoda vzorčne pogodbe. Vzorec pogodbe parafirajte na vsaki 

strani. 


