
 
 

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.
  1 

 
 
 
 
 

Vabilo na spletni dogodek  
 

Novosti Evropske noči raziskovalcev v Obzorju Evropa 
 
 
 
Spoštovani, 
 
Univerza v Mariboru organizira v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport spletni 
dogodek z naslovom Novosti Evropske noči raziskovalcev v Obzorju Evropa, ki se bo odvijal v ponedeljek, 
17. maja 2021, s pričetkom ob 9.00 uri v okolju MS TEAMS.  
 
Dogodek je namenjen prijaviteljem na javni razpis Evropske noči raziskovalcev 2022-2023 (HORIZON-
MSCA-2022-CITIZENS-01-01: European Researchers' Night 2022-2023) in vsem, ki ga programske 
vsebine zanimajo. 
 
V posebno veselje nam je, da pri pripravi programa sodelujeta tudi spoštovana predstavnik Izvajalske 
agencije za raziskave Evropske komisije, Oscar Barreiro Mouriz, in predstavnica generalnega direktorata 
za izobraževanje, mladino šport in kulturo Evropske komisije, Julie Leprêtre, ki bosta vsebine predstavila 
v angleščini, preostali del programa pa bo potekal v slovenščini.  
 
Na spletnem dogodku bo potekalo snemanje. Z udeležbo na dogodku se udeleženci strinjajo s 
snemanjem dogodka. 
 
Dogodek bo dostopen preko spletne povezave, predhodna prijava nanj ni potrebna. 
 
Vljudno vabljeni. 
 
 
  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ5MzNlNzktMmI3YS00YWE5LWFlNGItZjg5ZjQ2YjE0ZDhl%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://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ5MzNlNzktMmI3YS00YWE5LWFlNGItZjg5ZjQ2YjE0ZDhl%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
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Novosti Evropske noči raziskovalcev v Obzorju Evropa 
 

Program  

 
 Ponedeljek, 17. maj 2021, MS Teams 
 

9.00 – 9.10  Dr. Stojan Sorčan, NKO, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Uvodni 
pozdrav 
 

9.10 – 9.20  Dr. Miha Kos, direktor Ustanove Hiše eksperimentov: predstavitev projekta 
ERN2021 – Noč ima svojo moč  (Noč moč) 
 

9.20 – 9.30  Mag. Brigita Krsnik Horvat, koordinatorica projekta ENR2021 – ZATE, Univerza v 
Mariboru: predstavitev konzorcija projekta ERN 2021 – Znanost za vse (ZATE) 
 

9.30 – 10.00  Oscar Barreiro Mouriz, Izvajalska agencija za raziskave: Evropska noč 
raziskovalcev – novosti v Obzorju Evropa (Ta del dogodka bo potekal v angleščini.) 

 
10.00 – 10.15  Julie Leprêtre, Evropska komisija, generalni direktorat za izobraževanje, mladino, 

šport in kulturo: Evropska noč raziskovalcev v luči sklopa MSCA in državljani. (Ta 
del dogodka bo potekal v angleščini.) 
 

10.15 – 10.45  Julie Leprêtre, Evropska komisija, generalni direktorat za izobraževanje, mladino, 
šport in kulturo: Vse kar morate vedeti o pavšalu (LUMP SUM), da pripravite 
uspešno prijavo projekta  Evropske noči raziskovalcev in poročilo o njem:  

− Katere vrste kategorij stroškov (npr. stroški osebja, neposredni stroški podizvajalcev, 
drugi neposredni stroški) morajo prijavitelji predvideti v svoji prijavi (predstavitev 
porazdelitve proračunskih sredstev med partnerji in specifikacija stroškov, njihove 
kategorije, skupine, postavke)? 

− Ali posredni stroški ostajajo? Če ostajajo, kako jih izračunati in predstaviti?  

− Kolikšen je odstotek sofinanciranja EU in kako se izračuna?  

− Kdaj lahko upravičenci pričakujejo prejem sofinanciranja EU (med izvajanjem 
projekta, po predložitvi končnega poročila ali na kakšni drugi časovni točki)? 

− Faza poročanja: kako in o kakšnih vrstah kategorij stroškov (v kontekstu prvega 
vprašanja zgoraj) bo treba poročati?  

− Kaj pavšal pomeni za pregledovalce (ali so kakšne spremembe na tem področju)?  

− Kratko pojasnilo v zvezi s spremembo standardnega stroška enote (UNIT COST) v 
pavšal (LUMP SUM).  

− Je pavšal (LUMP SUM) vpeljan kot poenostavitev?  

− Kako je z upravičenci, katerih računovodski sistem temelji na dejanskih stroških? 

− Preučitev primera: 

Poslovno potovanje v Bruselj. Pavšalno povračilo potnih stroškov znaša 200 evrov na dan. 
Zaposleni na potovanju namesto nočitve v hotelu, ki lahko znaša do 130 evrov na noč, po 
internih pravilih, prenoči pri sošolcu iz srednje šole.  
Strošek ni nastal, glede na pavšalni sistem pa je zaposleni še vedno upravičen do 200 evrov 
na dan. Kako se to knjiži? Če do stroška nočitve ni prišlo, ni računa. Če pa zaposleni prenoči 
v hotelu nižjega kakovostnega razreda, posledično cenejšega, kjer nočitev znaša npr. 80 
eur/noč, mu 120 eur ostane. Je v tem primeru treba razliko vračati instituciji ali pa dobi 
zaposleni celoten znesek (200 €) nakazan, ne glede na to, ali ga je porabil ali ne? Ali mora 
skupaj s potnim nalogom in poročilom predložiti tudi vse račune, v kolikor jih ima? 

 

(Ta del dogodka bo potekal v angleščini.) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ5MzNlNzktMmI3YS00YWE5LWFlNGItZjg5ZjQ2YjE0ZDhl%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
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10.45 – 11.00  Diskusija 
 

11.00 – 11.15  Odmor  
 

11.15 – 11.45  Mag. Darija Valančič, NKO, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: LUMP 
SUM, dosedanje izkušnje na osnovi pilotnih projektov Obzorja 2020 
 

12.00 – 12.15  Diskusija in zaključek z dr. Stojanom Sorčanom, NKO, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport 

 
 
 
 


