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SOLUTIONS. For Granted.

30. marec 2016 SEMINAR

Uvod v nepovratna sredstva in Obzorje 2020
Predstavitev osnov o nepovratnih sredstvih in 
programu Obzorje 2020

Nepovratna sredstva so preko razpisov na voljo iz razli~nih lokalnih ali nacionalnih virov, 
strukturnih skladov ter neposredno iz Bruslja. Posamezen razpis dolo~a, kdo se lahko prijavi, 
~emu so sredstva namenjena ter vse ostale pogoje in podrobnosti.

Obzorje 2020 (Horizon 2020) je okvirni program EU, ki od za~etka leta 2014 do konca 2020 s 
finan~nimi sredstvi (v obsegu preko 80 milijard evrov) spodbuja raziskave in inovacije (RI). To je 
lahko dobra priložnost tudi za vaše inovativne ideje, da preko uspešnega projekta z evropskimi 
sredstvi postanejo realnost.

^e z nepovratnimi sredstvi še nimate izkušenj, je dobro, da se najprej seznanite z osnovami, 
nato pa še podrobneje s programom Obzorje 2020. Poleg tega boste na seminarju »Uvod v 
nepovratna sredstva in Obzorje 2020« izvedeli tudi, kako pripraviti dobro projektno prijavo za 
vaš RI projekt, s katero boste lahko ~im bolj uspešno kandidirali na razpisih tega programa.

Ciljna publika:
Vabljeni predstavniki organizacij, ki so usmerjene v raziskave in razvoj oziroma v inovativne 
projekte, ki še nimajo izkušenj s pridobivanjem nepovratnih sredstev. Pridobili boste jasno sliko, 
kako kompleksno in zahtevno je prijavljanje na razpise Obzorje 2020 ter kako si postopek olajšati.

Vsebina izobraževanja:
• Osnovne zna~ilnosti nepovratnih sredstev
• Klju~ne razlike med nacionalnimi in mednarodnimi programi
• Uspešno kandidiranje na razpisih Obzorja 2020
• Priprava uspešne projektne prijave za Obzorje 2020

Predava strokovnjak:

Ivica Ili}, mag. ekon., je samostojni svetovalec za nepovratna sredstva v podjetju 
RR & CO. d.o.o. Kon~al je magisterij iz primerjalnega lokalnega razvoja, diplomiral 
pa je iz ekonomije na podro~ju mednarodnega marketinga na beograjski Univerzi 
za uporabno znanost. Ima bogate izkušnje s podro~ja pisanja projektnih prijav, 
implementacije projektov, spremljanja in evalvacije, raziskav in razvoja. Aktivno 
je sodeloval pri ve~ kot 30 projektih, sofinanciranih s srbskimi nacionalnimi in 
tudi z mednarodnimi, pretežno evropskimi, nepovratnimi sredstvi. V EU in 
širom Zahodnega Balkana predava o pripravi in izvajanju projektov. Kot del tima 
strokovnjakov RR & CO. d.o.o. je sodeloval pri pisanju priro~nik »Beyond the 
Horizon«.
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Kdaj in kje?
sreda 30. marec 2016, od 9.00 do 15.00 (z vmesnim odmorom); Dunajska cesta 20, Ljubljana

Kotizacija
Redna cena znaša 200 EUR + DDV (vklju~uje tudi gradivo in certifikat).
Vsakemu naslednjemu udeležencu iz istega podjetja/organizacije priznamo 5 % popust.

Prijava in pla~ilo
Najkasneje do ponedeljka, 25. marca 2016, nam po elektronski pošti posredujte izpolnjeno prijavnico, na osnovi katere vam bomo izdali predra~un. 
Prijava je veljavna s pla~ilom kotizacije. Po izobraževanju vam bomo poslali ra~un.

Certifikat
Vsak udeleženec prejme certifikat o udeležbi in pridobljenem znanju.

Opombe
Morebitne odjave sprejemamo do 25. marca 2016, za kasnejše odjave zara~unamo stroške v višini 30 % kotizacije. V primeru premajhnega 
števila prijav si pridržujemo pravico, da izobraževanje prestavimo na drug termin, o ~emer bomo vse prijavljene pravo~asno obvestili. V tem primeru 
vpla~ana kotizacijo velja za nov termin. Za morebitno odpoved izobraževanja vam vrnemo vpla~ano kotizacijo.

Izdaja: 10. marec 2016
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PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

Uvod v nepovratna sredstva in Obzorje 2020
Predstavitev osnov o nepovratnih sredstvih in programu Obzorje 2020
30. marec 2016; Dunajska cesta 20, Ljubljana

Prijavnica velja kot naro~ilnica. Kotizacija znaša 200 EUR + DDV in vklju~uje izobraževanje, gradivo, 
in certifikat. ^e se iz istega podjetja oz. organizacije izobraževanja udeleži ve~ oseb, za vsakega 
naslednjega udeleženca priznamo 5 % popusta pri kotizaciji.

Izpolnjeno prijavnico nam posredujete po elektronski pošti najkasneje do 25. marca 2016. Predra~un 
izdamo na osnovi prejete prijavnice. Prijava je veljavna po pla~ilu kotizacije. Po izobraževanju vam 
bomo poslali ra~un.

Morebitne odjave sprejemamo do 25. marca 2016, za kasnejše odjave zara~unamo stroške v višini 30 % kotizacije. 
V primeru premajhnega števila prijav ali višje sile si pridržujemo pravico, da izobraževanje prestavimo na drug termin, 
o ~emer bomo vse prijavljene pravo~asno obvestili – v tem primeru vpla~ana kotizacijo velja za nov termin. V primeru 
prevelikega števila prijav si pridržujemo pravico, da izobraževanje prestavimo na drugo lokacijo v Ljubljani, o ~emer 
bomo vse prijavljene pravo~asno obvestili. Za morebitno odpoved izobraževanja vam vrnemo vpla~ano kotizacijo.

Podatki o pla~niku

naziv podjetja / organizacije

naslov, pošta
        DA          NE

dav~na številka     smo dav~ni zavezanci (obkrožite)

kontaktna oseba     elektronski naslov kontaktne osebe

telefonska številka kontaktne osebe    številka faksa

kraj in datum     podpis odgovorne osebe

     žig

Podatki o udeležencih

1. 
 ime in priimek     delovno mesto

 
 elektronski naslov

2. 
 ime in priimek     delovno mesto

 
 elektronski naslov

3. 
 ime in priimek     delovno mesto

 
 elektronski naslov

RR & CO. d.o.o., Knowledge Centre, se zavezuje k varovanju podatkov v skladu z veljavno zakonodajo.

Prijava na izobraževanje

Izdaja: 10. marec 2016


