
ZAPISNIK 
9. seje Komisije za znanstveno-raziskovalno delo NTF, 

ki je bila 9. septembra 2014 ob 12.00 na NTF (Aškerčeva 12, sejna soba) 
 
Prisotni:  prof.dr. Barbara Simončič (prodekanja za ZRD), prof.dr. Borut Kosec (OMM), prof.dr. Bojana Boh 
(OKII), M. Udovč (OG), izr.prof.dr. Evgen Dervarič (OGR), doc.dr. Aleš Hladnik (OT-KIGT), dr. Barbara Golja 
(RIC UL-NTF), Marija Petek (služba za ZRD),  
Prisotni-ostali: Mateja Rudolf (direktorica R&R knowledge centre). 
Odsotni: prof. Almira Sadar (OT-KIGT), Klemen Vadnjal (ŠS NTF). 
 
 
Dnevni red: 
1. pridobivanje nepovratnih sredstev za vaše projekte (predstavitev bo imela Mateja Rudolf, direktorica RR 

& CO d.o.o.), 

2. prijava RIC UL-NTF za obdobje 2015-2020, 

3. razno. 

 
Ad. 1 

 
Predstavitev podjetja:  pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev za R-R projekte, 
a. Podjetje lahko nastopa v vlogi administrativnega in finančnega koordinatorja posameznega projekta. 
Podjetje ima 16 zaposlenih iz različnih področij, kar omogoča multidisciplinaren pristop pri pripravi prijav, 
sodeluje s 450 družbami, 3.800 partnerji na 3.400 projektih, ukvarja se s finančnim managementom. 
Cena za pripravo partnerske prijave: 5.000€+DDV/prijavo, če je projekt odobren je strošek administrativno-
finančnega vodenja projekta 25.000€+DDV, če je vrednost projekta nad 2 MIO nepovratnih sredstev so 
stroški za administrativno-finančno vodenje 1,5%. Za morebitne dodatne potrebe s strani nosilca projekta 
opravijo dodatne storitve, cena je odvisna od vložka dodatnega dela. Administrativno-finančno koordinacijo 
odobrenega partnerskega projekta, ki obsegajo do 10 partnerjev, zaračunajo cca. 30.000€/leto za projekte. 
Stroški za potrebe administrativno-finančne koordinacije projekta morajo biti planirani ob prijavi projekta, 
predvideni so pod »eligible costs«. 
b. Podjetje ponuja tudi program EFAMT za vodenje projektov. Stroški uporabe programa znašajo 
400€/mesec za vse module programa (ARRS, H2020, NFM, ...). Za morebitne dodatne potrebe s strani 
nosilca projekta opravijo dodatne storitve, cena je odvisna od vložka dodatnega dela. 
 
Prodekanja, prof. dr. B. Simončič obvesti predstavnico podjetja glede odločitve na fakulteti. 

 
Ad. 2 

 
Infrastrukturni center – priprava nove prijave za naslednje obdobje financiranja. 
Po skelpu UL vska fakulteta pripravi 1 infastrukturni center za prijavo. NTF pripravi enovito prijavo, v kateri 
bodo vključeni vsi oddelki. Nekateri oddelki so potrebne podatke že sporočili. 
Na spletni strani NTF se doda sezname opreme po oddelkih. 
Na razpis ARRS še čakamo, zato bo za pripravo prijave prodekanja po točkah iz lanskega razpisa pripravila 
osnutek za prijavo. Pomembno je, da se v prijavi pokaže na podporo raziskovalnemu delu vseh na NTF.  
 

Ad. 3 
 

A. Obrazci za projekte: ponovno se pozove vodje projektov, ki tega še niso uredili, da obrazce izpolnijo. 
Obrazec je objavljen na spletni strani http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/index.php?page=static&item=1430 . 
 
Rok: 1 mesec. 
 

http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/index.php?page=static&item=1430


B. Razpisi: 
Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov v letu 2014 (05.09.14) - odprt 
do: 24.09.14 
Poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih madžarsko-slovenskih projektov pri OTKA kot vodilni agenciji (Lead 
agency) (22.07.14)  
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v 
letih 2015-2017 (18.07.14, posodobljeno 21.07.14) - odprt do: 03.10.14  
 

C. Raziskovalni projekti in programi (domači in mednarodni), ki potekajo na NTF, so objavljeni na spletni strani 
http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/index.php?page=static&item=1429  

 
Naslednja seja bo 7.10.2014 
 
 
 
Zapisala:      Predsednica Komisije za ZRD: 
Marija Petek      prodekanja, prof. dr. Barbara Simončič 
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