
 

 

 

Evropska noč raziskovalcev 2021 – Znanost za vse (ZATE)  

Ta projekt je prejel financiranje okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije, Obzorja 2020, programa 

Marie Skłodowska-Curie, po pogodbi št. 101036173. 

 

 

Vabilo na spletno srečanje na temo  

Finančno upravljanje projektov v Obzorju Evropa 

 

 

 

Spoštovani, 

 

Univerza v Mariboru organizira v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, mag. 

Darijo Valančič, nacionalno kontaktno osebo (NKO) za Obzorje Evropa, za pravne in finančne zadeve, 

spletno srečanje z naslovom Finančno upravljanje projektov v Obzorju Evropa, ki bo 3. 6. 2021, s 

pričetkom ob 9.00 uri v okolju MS Teams.   

Spletno srečanje je namenjeno finančnikom, računovodjem, kadrovnikom, pravnikom in vsem, ki se 

srečujejo s projekti Obzorje Evropa. 

Zaposleni Univerze v Mariboru se na dogodek prijavijo tukaj. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opozorilo:  

Na vseh (spletnih) dogodkih Evropske noči raziskovalcev 2021 projekta ZATE poteka snemanje, narejene bodo tudi fotografije oz. zaslonske 

slike. Udeleženci in organizatorji bodo posneti in fotografirani. S klikom na povezavo za udeležbo na spletnem dogodku dajejo udeleženci 

dovoljenje organizatorjem in Evropski komisiji za snemanje, fotografiranje in zvočno snemanje in uporabo posnetkov po lastni presoji. 

Udeleženci zato ne bodo uveljavljali nobene odgovornosti proti organizatorjem in Evropski komisiji v zvezi z zgoraj navedenim. 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2FlNTNmZTMtYTQwMC00ZGI4LWI1NDUtNDMzZmQ0NjYyZjM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22c05aead2-216a-4945-b171-1b5964a8dba9%22%7d
https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=1421
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Finančno upravljanje projektov v Obzorju Evropa 

Program 

 

 

3. junij 2021, MS Teams 

 

9.00 – 9.10 
 Uvodni nagovor, prof. dr. Zoran Ren, prorektor za znanstvenoraziskovalno 

dejavnost Univerze v Mariboru 
 

9.10 – 10.00 
 Struktura Obzorja Evropa, partnerstva, misije, finančna tabela, sodelujoči v 

projektu, ga. Darija Valančič, NKO, MIZŠ 

10.00 – 10.15  
Odmor 

 
10.15 – 10.45 

 
Stroški osebja: finančni del, pogodbeni del, ga. Darija Valančič, NKO, MIZŠ 

 
10.45 – 12.00 

 
Primeri v zvezi z nacionalno zakonodajo, ga. Darija Valančič, NKO, MIZŠ  

 
12.00 – 12.30 

 
Odgovori na vprašanja udeležencev in zaključek, ga. Darija Valančič, NKO, MIZŠ 

   
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2FlNTNmZTMtYTQwMC00ZGI4LWI1NDUtNDMzZmQ0NjYyZjM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22c05aead2-216a-4945-b171-1b5964a8dba9%22%7d

