
VLJUDNO VAS VABIMO NA STROKOVNI SEMINAR Z NASLOVOM

»JAVNO FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ  
IN DRŽAVNE POMOČI«

ki bo potekal v četrtek, 23. aprila 2020, v Hotelu Slon, Slovenska ulica 34, 1000 Ljubljana. 
S pričetkom ob 9. uri in predvidenim koncem ob 14.00 uri.

UVOD
Pri javnem financiranju raziskovalne dejavnosti 
in RO je potrebno upoštevati tudi pravila državnih 
pomoči. To velja tudi v primeru, ko gre za financiranje 
(javnih) raziskovalnih organizacij in projektov, ko te 
sodelujejo z gospodarstvom. Za področje RRI veljajo 
posebna pravila, ki do določne mere omogočajo lažje 
financiranje negospodarske dejavnosti RO, hkrati 
pa postavljajo določene dodatne (administrativne) 
zahteve glede spremljanja teh pomoči. 
Na seminarju bodo na predstavljena pravila 
državnih pomoči za področje raziskav, razvoja 
in inovacij, vključno s sodelovalnimi projekti, ki 
jih skupaj izvajajo raziskovalne organizacije in 
podjetja. Poudarek bo na konkretnih primerih in 

vprašanjih, ki se pojavijo pri izvajanju teh pravil v 
praksi. Predstavljena bodo najpogostejša vprašanja 
in dogovori Komisije pri interpretaciji pravil RRI 
državnih pomoči kot se kaže skozi odgovore na 
vprašanja držav članic. Dotaknili se bomo specifike 
javnih (raziskovalnih) zavodov v RS in možnih razlik 
med računovodskim razmejevanjem javne službe in 
tržne dejavnosti ter negospodarske in gospodarske 
dejavnosti po pravilih, ki veljajo na področju državnih 
pomoči. 
Vprašanja predavateljicam lahko predhodno 
posredujete tudi organizatorju, saj je cilj seminarja 
odgovoriti tudi na ključne probleme, ki se pojavljajo 
v praksi.

8.30 – 9.00 PRIHOD UDELEŽENCEV IN REGISTRACIJA

9.00 – 10.00 
Uvod v državne pomoči: kriteriji za obstoj državne pomoči 
Javni (raziskovalni) zavodi kot prejemniki državnih pomoči?

PREDAVATELJICA: Bernarda SUŠA

10.00 – 11.00 
Posebna pravila državnih pomoči na področju RRI:
• Podlage za dodeljevanje RRI pomoči
• Raziskovalna organizacija in raziskovalna infrastruktura
• Razmejitev osnovne (negospodarske) in gospodarske dejavnosti RO
• pomožna dejavnost RO: način opredelitve, mehanizem vračila 

sredstev
• Sodelovalni projekti med RO in podjetjem: kdaj to ni državna pomoč 

za RO, kako preprečiti posredno pomoč za podjetja
• Uredba o splošnih skupinskih izjemah

PREDAVATELJICA: Metka FARIČ

11.00 – 11.20  VPRAŠANJA

11.20 – 11.40  ODMOR ZA MALICO

11.40 – 12.20 
Določitev velikosti RO v primeru ko so prejemniki državne 
pomoči
• Pravila za določanje velikosti »podjetja«, 
• Posebnosti v primeru javnega lastništva
• Povezana in partnerska podjetja, 
• PRIMER konzorcijskih RRI, Ugotovitve UNP revizije

PREDAVATELJICA: Jana RUDOLF MESARIČ

12.20 – 12.40  VPRAŠANJA

12.40 – 13.30 
Izvajanje pravil DP v praksi: konkretni primer + odgovori EK
• Javno financiranje raziskovalne infrastrukture, ki se uporablja za JS 

in tržno dejavnost: zahteve ločenega spremljanja, način in obdobje 
spremljanja (primer NIB, center odličnosti); 

• Sodelovalni projekti RO in podjetij (Konzorcijski projekti RRI): zasnova, 
RO kot izvajalec negospodarske dejavnosti ali posrednik (ni prejemnik 
pomoči), posredna pomoč sodelujočemu podjetju

PREDAVATELJICA: Metka FARIČ

13.30 – 14.00  VPRAŠANJA IN ZAKLJUČEK SEMINARJA

PROGRAM

tel: 01/42 55 220             
faks: 01/42 55 221

e-mail: marketing@agencijazakadre.si  Dalmatinova ulica 3, 1000 LJUBLJANA



Seminar je namenjen javnim organom (ministrstva, javne agencije…), ki dodeljujejo javna sredstva za financiranje raziskovalnih projektov 
in programov (raziskovalnih organizacij) ter prejemnikom javnih sredstev za RRI - raziskovalnim organizacijam in podjetjem, zlasti ko gre za 
sodelovanje RO in podjetij. Seminar bo zanimiv tako za pripravljavce projektov in programov kot tudi za sodelavce finančnih in računovodskih služb, 
zaradi ustreznega spremljanja in poročanja o izvajanju projektov, programov skladno s pravili DP.

  Za seminar znaša 195,00 EUR + 22% DDV.
  Za tiste, ki se bodo prijavili in plačali do 10. aprila 2020 znaša 

kotizacija 170,00 EUR + 22% DDV.

V Kotizacijo je všteto: zbornik predavanj in postrežba v času seminarja.

POPUSTI: za udeležence iz iste organizacije:
- 2 udeleženci ali več je možen po dogovoru dodaten popust.

Kotizacijo je potrebno poravnati na TRR SI56 6100 0001 7521 651 
odprt pri Delavski hranilnici. 

Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po prejemu računa v 
skladu s predpisi.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa.

KOTIZACIJA

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

 na naslov:  Agencija za kadre,  
Dalmatinova ulica 3, 1000 Ljubljana

 po telefonu:  01/42 55 220
 po telefaksu:  01/42 55 221
 preko e-maila:   marketing@agencijazakadre.si, 

agencijazakadre@siol.net 

Na tem naslovu smo Vam na voljo tudi za dodatne 
informacije, vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro.

 Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici. 
 Morebitne pisne odjave upoštevamo najkasneje tri dni pred 

izvedbo, v nasprotnem primeru zaračunamo 50% znesek 
kotizacije. Pri neudeležbi brez pravočasne odjave, kotizacij ne 
vračamo oz. jih zaračunamo.

PRIJAVE IN INFORMACIJE

»JAVNO FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ  
IN DRŽAVNE POMOČI«

ki bo potekal v četrtek, 23. aprila 2020, v Hotelu Slon, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana. 
S pričetkom ob 9. uri in predvidenim koncem ob 14.00 uri.

P R I J A V N I C A  N A  S E M I N A R

NA SEMINAR PRIJAVLJAMO NASLEDNJE UDELEŽENCE (ime in priimek; e-mail): 

1. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

2. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

3. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

4. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

5. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

NAZIV PLAČNIKA: _____________________________________________________________________________________________________________________

NASLOV PLAČNIKA (ulica/št., poštna št./kraj): _____________________________________________________________________________________________

Zavezanec za DDV da     ne
(ustrezno obkrožite)

ID za DDV plačnika: ______________________________________ davčna številka:  ______________________________________
(v kolikor ste davčni zavezanec)     (v kolikor niste davčni zavezanci)

IBAN: SI56 _____________________________________________  BIC BANKE: _________________________________________

Glede na obveznost prejemanja oz. izdajanja/pošiljanja e-računov prosimo obkrožite: e-račun DA NE

TELEFON: ___________________________    FAKS: _________________________    e-mail plačnika: _________________________@_______________________

Agencija za kadre d.o.o., Dalmatinova ulica 3, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 55 220; faks: 01/ 42 55 221
e-mail: marketing@agencijazakadre.si
TRR št.: SI56 6100 0001 7521 651 pri Delavski hranilnici. 

Želite, da Vas še naprej obveščamo o naših dogodkih?  DA                NE

Datum: ______________________________        Žig in podpis odgovorne osebe: ___________________________________________________________


