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Priloga 3: Obveznosti pogodbenih strank po posameznih kategorijah raziskovalne 
dejavnosti  k pogodbi št. _______________ 
 

7. Sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini 
 

7.1. točka 

(1) Agencija bo za izvajanje promocijskih aktivnosti izvajalcu sofinancirala stroške po predloženi specifikaciji. 

Izvajalec se  obvezuje, da bo izvedel promocijske aktivnosti, kot so navedene v prijavni vlogi. 

 

(2) Agencija bo sofinancirala:  

 stroške v zvezi s promocijskimi aktivnostmi, ki jih izvajajo slovenski raziskovalci, tudi iz zamejstva 
in živeči po svetu (za cilj 1); 

 stroške delovanja ustanov ali združenj, ki v znanstvenem delu povezujejo dejavnost slovenskih 
humanistov in naravoslovcev v zamejstvu, sodelujejo s tujimi univerzami, društvi in znanstvenimi 
ustanovami, ter s svojimi znanstvenimi publikacijami oskrbujejo številne knjižnice ter slovenske 
lektorate v tujini (za cilj 2); 

 stroške delovanja združenj (za cilj 3) 

 stroške vzpostavitve in delovanja novih, doslej neobstoječih inovativnih sistemov za promocijo 
slovenske znanosti ali razvoja obstoječih inovativnih sistemov za promocijo slovenske znanosti z 
izvedbo predlagane projektne aktivnosti kot zaokrožene celote (za cilj 4). 

 

(3) Agencija bo sredstva izplačala izvajalcu na podlagi zahtevka za izplačilo predvidoma v dveh obrokih. 

Vzorec zahtevka se nahaja na spletni strani (http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/).  

 
(4) Izvajalec je dolžan predložiti zahtevek za izplačilo za prvi obrok do ----- ter za drugi obrok do ------ 
oziroma najkasneje do 10. januarja naslednjega leta za aktivnosti, ki so se zaključile konec decembra 
predhodnega leta, v nasprotnem primeru se šteje, da je izvajalec enostransko odstopil od pogodbe. 
 
(5 Če bi nastali stroški, ki so višji od pogodbeno dogovorjenega zneska, jih pokrije izvajalec sam. Če bi 
nastali stroški, ki so nižji od pogodbeno dogovorjenega zneska, izvajalec zahtevek ustrezno zniža. 
Sredstva bodo izvajalcu nakazana v roku 30 dni od uradnega prejema popolnega in upravičenega 
zahtevka za izplačilo. 

 

7.2. točka 

Če izvajalec iz objektivnih razlogov v predvidenem terminu ne more izvesti aktivnosti, mora o tem takoj 

obvestiti agencijo in v obrazložitvi utemeljiti podaljšanje roka, sicer izgubi pravico do nadaljnjega 

sofinanciranja. Podaljšanje roka je možno samo znotraj tekočega leta. 

 

7.3. 
(1) Izvajalec je dolžan poslati agenciji vsebinsko in finančno poročilo 
(http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/) o realizirani promocijski aktivnosti najkasneje do 15. 3. 2016.  

 
(2) Izvajalec je dolžan hraniti dokumentacijo o porabi sredstev ter agenciji oziroma s strani agencije 
pooblaščeni instituciji na njeno zahtevo omogočiti vpogled v to dokumentacijo. 
 
V kolikor bi se izkazalo, da sredstva niso porabljena za dani namen, je izvajalec dolžan vrniti 
nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi - od dneva nakazila do dneva 
vračila. 
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