
16. Gostovanja pri vodjah ERC projektov 
 

16.1. točka 
(1) Izvajalec se obvezuje in zagotavlja, da: 

 se bo gostujoči raziskovalec znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov  ERC po 
zaključenem gostovanju prijavil na razpis ERC v skladu z javnim razpisom. V nasprotnem 
primeru bo agencija na podlagi te pogodbe zahtevala vrnitev vseh že izplačanih sredstev; 

 če bi se izkazalo, da sredstva niso porabljena za dani namen, je izvajalec dolžan vrniti 
nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva 
nakazila do dneva vračila;  

 bo gostujoči raziskovalec, ki je gostoval pri vodji ERC projekta, po zaključku  gostovanja 
oddal zaključno poročilo o izvedenem delu pri vodji ERC projekta. Zaključno poročilo o 
opravljenem gostovanju podpišejo zakoniti zastopnik,  gostujoči raziskovalec in vodja ERC 
projekta. Zaključno poročilo je treba oddati na naslov agencije najkasneje v 45 dneh po 
zaključku gostovanja; 

 za isti namen še ni sofinanciran iz drugih javnih razpisov in ne bo presegel dovoljenih zneskov 
državne pomoči po shemi 'de minimis'. 

   
(2) V okviru gostovanja v raziskovalni organizaciji, ki je gostiteljica obiska, lahko gostujoči raziskovalec 
znanstvenoraziskovalno dejavnost opravlja tudi v drugih krajih oziroma raziskovalnih organizacijah, 
vendar za isti namen in samo v primeru, če vodja ERC projekta oceni, da je to pomembno ali nujno za 
namen obiska. V zaključnem poročilu o izvedenem delu se vse spremembe lokacije dejavnosti navede 
in obrazloži. Višina sofinanciranja se v tem primeru ne spremeni. 
 
 

16.2. točka 
(1) Agencija bo izvajalcu v okviru sofinanciranja gostovanj pri vodjah ERC projektov sofinancirala 
upravičene stroške nadomestila za delo v tujini, ki vključuje stroške nastanitve, stroške prevoza do 
kraja gostovanja in nazaj, stroške prevoza na delo v kraju gostovanja in stroške prehrane med delom. 
Gostovanje se sofinancira v višini 1.550,00 EUR mesečno pomnoženo s korekcijskim faktorjem 
življenjskih stroškov (MSCA) za državo gostovanja v skladu z javnim razpisom. 
 
(2) Agencija bo sredstva izplačala izvajalcu na podlagi zahtevka za izplačilo predvidoma v toliko 
obrokih, kolikor mesecev traja gostovanje.    
 
(3) Če bi nastali stroški, ki so višji od pogodbeno dogovorjenega zneska, jih financira izvajalec. Če bi 
nastali stroški, ki so nižji od pogodbeno dogovorjenega zneska, izvajalec vrne neporabljena sredstva. 
Sredstva bodo izvajalcu nakazana v roku 30 dni od uradnega prejema upravičenega zahtevka za 
izplačilo.  

 


