
Iz Razvojnega sklada UL  (RSUL) je možno pridobiti sredstva za naslednje namene (v skladu z letnim 
proračunom 2018).  

         2x letno podelimo naslednje spodbude: 
  spodbude mlajšim raziskovalcem (do 15 let po doktoratu ali zadnji doseženi izobrazbeni stopnji), ki še niso 

bili vodje nobenega 7OP ali O2020 projekta in prejemnikom financiranja ERC (do največ 10.000 € na 
uspešen projekt, kjer je raziskovalec vodja slovenskega dela projekta - sredstva se razdelijo sorazmerno 
glede na število upravičenih kandidatov)  

  spodbude za formiranje interdisciplinarnih raziskovalnih skupin (do 5.000 € na uspešen projekt, kjer 
sodelujeta vsaj dve članici in ima UL pomembno vlogo v projektu, npr. koordinatorstvo ali vodenje delovnih 
sklopov) - koordinatorski projekti imajo prednost  

  spodbude za mentorje uspešnim MSCA IF kandidatom (do 5.000 €) 

 2x letno povračamo potne stroške do 1000 € na izvedeno pot za udeležbo na infodnevu ali drugi 
pomembni konferenci v zvezi z evropskimi razpisi ali zaradi obiska strateškega partnerja KU Leuven ali 
članov CELSA mreže (rok 10.6. in 10.12.2018) 

 1x letno, v skladu z mednarodnim izborom, izberemo dva CELSA projekta, ki sta bila izbrana na CELSA 
razpisu (rok 1.3.2018) 

 Financiramo prijavitelje/mentorje MSCA IF projektov oziroma potne stroške njihovega tujega 
kandidata za udeležbo na Masterclassu (31.5.-1.6.2018) 

 Financiramo različne aktivnosti za pripravo in prijavo KOORDINATORSKIH O2020, MSCA ali ERC 
projektov (svetovanje, jezikovna in grafična revizija, mednarodna klinika, itd.).  

 Financiramo druge podporne aktivnosti v skladu z letnim proračunom (uposabljanja, delavnice, 
Masterclass, priprave na ERC intervju itd.). 

DO PORABE SREDSTEV JE STALNO ODPRT RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POTNIH STROŠKOV ZA LETO 
2018   
Dva roka za oddajo vloge: 10.6.2018 in 10.12.2018 

 

Za sofinanciranje potnih stroškov sledite navodilom:  
1.       POŠLJITE MAIL Z IZKAZANIM INTERESOM (opredelite razlog poti, dogodek, partnerja, 

razpis…) na eusklad@uni-lj.si.  Pot mora odobriti prorektor.  
2.       Po odobreni in izvedeni poti, nam prosim pošljite PREDPISANO VLOGO  s potrebnimi 

prilogami na naslov: eusklad@uni-lj.si. Dva roka za oddajo vloge: 10.6.2018 in 10.12.2018. 
 Oddate vlogo za SOFINACIRANJE POTNIH STROŠKOV UDELEŽBE NA INFORMATIVNIH DNEVIH 

 (informativni/brokerage/matchmaking ali VISION2020 dogodki v povezavi s programom 
OBZORJE 2020 

 Oddate vlogo  za SOFINACIRANJE PRIPRAVLJALNIH OBISKOV NA UNIVERZI KU LEUVEN IN K 
ČLANOM MREŽE CELSA 

PRVI ROK ZA ODDAJO VLOGE za poti izvedene do 1. junija 2018: 10.6.2018  
DRUGI ROK ZA ODDAJO VLOGE za poti izvedene od 1. junija do 1. decembra 2018: 10 .12.2018 

3.       Po prejemu in odobritvi vloge vas bomo pozvali, da nam pošljete FINANČNI ZAHTEVEK 
(standardni zahtevek članice ali naš zahtevek).  

  
Vsak raziskovalec lahko letno odda le eno vlogo. Potne stroške povračamo dvakrat letno, konec junija in 
decembra, ko zberemo vse vloge in lahko sredstva sorazmerno razdelimo med vse raziskovalce, ki so vlogo 
oddali. V skladu s proračunom Razvojnega sklada za leto 2018 bomo v letu 2018 sofinancirali potne stroške v 
višini do največ 1000 € na izvedeno pot, predvidenih pa imamo približno 15.000 EUR. 
 

Več na intranetni strni Razvojnega sklada. 
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