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INFORMACIJE 

o projektu znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in 
Združenimi državami Amerike 

 

Trajanje projekta in 
obseg financiranja 

 
• Trajanje v mesecih: 

23 
• Začetek financiranja: 

1.2.2017 
• Zaključek financiranja 

31.12.2018 
• Skupni znesek sofinanciranja s strani agencije: 

 
• Letni znesek: 

 
• Šifra projekta (npr.:BI-ME/16-17-001-obvezna navedba pri vsej nadaljnji 

korespondenci z agencijo): 
 

• Slovenski vodja: 
 

• Vodja v partnerski državi:  
 

 
 

Prijavitelj 
 
 
 
 

Slovenski prijavitelj: 
 

 
Prijavitelj na partnerski strani: 

 
 

Spremljajoči dokumenti 
pri sofinanciranju 
 
 
 

 
Raziskovalna organizacija po opravljeni aktivnosti agenciji dostavi: 

• zahtevek za izplačilo sredstev (obrazec ARRS-MS-BI-RAC/2017) 
https://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/gradivo/obrazci/17/zaht-izplac-
bilat-2017.asp),  

• obračun stroškov,  

• kopije obračunske dokumentacije (originali se hranijo v računovodstvu 
vodja projekta in morajo biti dostopni na vpogled pristojnim inštitucijam 
nadzora). Priložiti je potrebno poizvedbo o izbiri najugodnejše ali 
najcenejše možnosti porabe prevoznih stroškov vsaj 14 dni pred 
nastopom potovanja. Agencija upošteva stroške najugodnejše povratne 
letalske vozovnice pri rezervaciji vsaj 14 dni vnaprej, agencija upošteva 
tudi stroške drugega javnega prevoznega sredstva oz. lastnega prevoza 
(t.j. kilometrino in cestnine) skladno z javnim razpisom, vključno s stroški 
lastnega ali javnega prevoza (le izjemoma taksija) od inštitucije do 
letališča in od letališča do inštitucije. 

• kratko vmesno vsebinsko poročilo o opravljeni znanstveni izmenjavi 
in izvedenih aktivnostih   (obrazec ARRS-MS-BI-VP/2017).  
(https://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/gradivo/obrazci/17/vmesno-vseb-
porocilo-17.asp) 

Agencija ni dolžna upoštevati zahtevkov za izplačilo, ki jih prejme pozneje kot 30 
dni po uresničeni aktivnosti. Ne glede na določbo prejšnjega stavka agencija ni 
dolžna upoštevati zahtevka za izplačilo, ki ga prejme po 10. januarju tekočega leta 
za izvedeno aktivnost v preteklem koledarskem letu. Zaradi lažjega izstavljanja 
zahtevkov priporočamo, da kopijo obvestila o sofinanciranju posredujete vodji 
projekta in vaši finančno-računovodsko službi. 

Sodelujoči na projektu –  

_ 
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slovenski prijavitelj Prijavitelj v prijavni vlogi navede ostale sodelujoče raziskovalce, ki imajo šifro 
raziskovalca in so vpisani v evidenco raziskovalcev in so odvisno od razpisnih 
pogojev lahko tudi pozitivno ovrednoteni pri izboru projektov v sofinanciranje. 
Tekom projekta prijavitelj lahko spremeni projektno skupino, o tem obvesti 
agencijo. V prijavni obrazec prijavitelj navede do pet ostalih sodelujočih 
raziskovalcev, kar je po oceni optimalno število raziskovalcev za izvedbo 
bilateralnega projekta, vendar število vključenih raziskovalcev v bilateralni projekt 
določi prijavitelj oziroma vodja. Prijavitelj izjavlja, da se dodatno vključeni 
sodelujoči raziskovalci strinjajo s sodelovanjem v bilateralnem projektu. 
 

 
Upravičeni stroški 
prijavitelja na agenciji 
 
 

 
Prijavitelji so upravičeni do povračila mednarodnih prevoznih stroškov in dnevnic 
ob obiskih slovenskih raziskovalcev v Združenih državah Amerike ter stroškov 
bivanja do 14 dni v hotelu B kategorije (***) največ do 100 EUR dnevno in dnevnic  
ameriškim raziskovalcem ob obiskih v Republiki Sloveniji skupno največ do 
odobrene višine sredstev.  
Poraba neporabljenih sredstev iz prvega leta v drugem letu izvajanja projekta je 
izjemoma možna le v primeru utemeljenih razlogov, vendar izplačila v drugem letu 
agencija lahko zagotavlja samo v okviru sredstev rezerviranih v tistem letu za 
izvedbo javnega razpisa, kjer imajo prednost izplačila prvotno odobrenih zneskov 
za tisto leto. 
 

Zaključno poročilo 

 
Po zaključku sofinanciranja projekta prijavitelj oziroma vodja bilateralnega projekta 
odda zaključno poročilo preko portala eObrazci 
(https://www.arrs.gov.si/eObrazciLogin/Login.aspx) na poziv agencije, predvidoma 
v treh mesecih po zaključku. 
 

Prekinitev projekta 

 
Skladno z 54. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/16) prijavitelj  z 
dopisom nemudoma obvesti agencijo z navedbo razloga prekinitve. 
 
 

Kontakt 

 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) 
Sektor za raziskovalno infrastrukturo 
in mednarodno sodelovanje 
Fani Rožič Novak 
Bleiweisova cesta 30, SI-1000 Ljubljana, Slovenija  
Telefon (+386 1) 400 5950  
Faks (+386 1) 400 5975  
E-naslov: fani.rozic-novak@arrs.si  
Splet: www.arrs.gov.si 
 

 

https://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-avg2016.asp
https://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-avg2016.asp
mailto:fani.rozic-novak@arrs.si
http://www.arrs.gov.si/

