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Widening v 
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Obzorja Evropa

Kategorije 
stroškov

Stroški osebja
Druge finančne 

novosti
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Struktura 

Obzorje Evropa
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ERC Grants

MSCA Grants

RIA, IA, CSA

Partnerships

Pathfinder, 
Accelerator, Transition

KICs

Stopnje 

sofinanciranja?



Kategorije 

stroškov
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A. PERSONNEL COSTS

● A.1 Employees

● A.2 Natural persons  

under direct 

contract

● A.3 Seconded  

persons

● A.4 SME owners  

and natural person  

beneficiaries

E. INDIRECT  

COSTS
C. PURCHASE COSTS

● C.1Travel and

subsistence

● C.2 Equipment

● C.3 Other goods,

works and services

D. OTHER COST CATEGORIES
●D.1

●D.2

Financial support to third parties  

Internally invoiced goods

and¸services

● [D.3 Transnational access to research

infrastructure unit costs]

● [D.4 Virtual access to research

infrastructure unit costs]

● [D.5 PCP/PPI procurement cost]

● [D.6 Euratom Cofund staff mobility costs]

● [D.7 ERC additional funding]

● [D.8 ERC additional funding  

(subcontracting, FSTP and internally 

invoiced goods and services)]

B.SUBCONTRACTING

COSTS

Obzorje Evropa – stroškovne kategorije

Stroški opravljenega  dela

Od česa se 

računajo 

indirektni 

stroški? 

Višina?



Stroški osebja
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Stroški osebja v Obzorju Evropa

Dnevna postavka

Število dni 

opravljenih na 

projektu

Stroški osebja

določitev dnevnih postavk pri stroških osebja je fiksna določba za vse programe
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Izračun dnevne postavke

dejanski letni stroški dela za zaposlenega

215*

Dnevna postavka

*Obzorje Evropa: še vedno je mogoče odšteti dejanske delovne dni, preživete na starševskem dopustu, 

od določenega števila 215 dni 
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Izračun dnevne postavke

 Na koledarsko leto (od januarja do decembra)

 Meseci od zadnjega koledarskega leta do konca obdobja poročanja. 

Za te mesece se izračuna ločeno dnevno stopnjo:

 {dejanski stroški dela, ki so nastali v teh mesecih}

deljeno z

 {215 / 12 (mesecev) x število mesecev od januarja do konca 

poročevalskega obdobja}
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Primer
Stroški raziskovalca Y v poročevalnem obdobju 1.

Obdobje poročanja 1 traja od 1. 9. 2021 do 31. 3. 2023

2
0

2
1

dejanski stroški 
osebja, ki so za to 
osebo nastali v letu 

2021

215

X

število dni, ki jih je ta 

oseba opravila na 

projektu od 

1.9.2021

2
0

2
2 dejanski stroški 

osebja, ki so za to 
osebo nastali v letu 

2022

215

X

število dni, ki jih je ta 
oseba opravila na 

projektu v letu

2022

2
0

2
3 dejanski stroški 

osebja, ki so nastali 
tej osebi do 31. 3. 

2023

(215 / 12 x3)  

X

dni, ki jih je ta oseba 
opravila na projektu 

do 31.3.2023

Stroški 

osebja

RP1
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Število opravljenih dni na projektu – evidence

Število dni 

opravljenih na 

projektu

 uporabljajte zanesljive evidence (v H2020: časovnice)

bodisi na papirju bodisi v računalniškem sistemu za

beleženje časa.

ali

 podpisati mesečno izjavo o dnevih, porabljenih 

na projektu
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‘Dnevni ekvivalent’  3 priročna pravila za pretvorbo

1. Pretvorba, ki temelji na povprečnem številu ur, ki jih mora zaposleni oddelati na dan na podlagi

pogodbe o zaposlitvi.

Primer: če pogodba določa, da mora zaposleni na teden opraviti 37,5 ur, razporejenih na 5 delovnih dni, dnevni ekvivalent na osebo

znaša 7,5 ur (37,5 / 5). V istem primeru, če zaposleni dela s polovičnim delovnim časom (50% ur), bi dnevni ekvivalent znašal 3,75

ur (18,75 / 5).

2. Pretvorba, ki temelji na standardnih letnih produktivnih urah upravičenca, če je to vsaj 90%

delovnega časa (tj. kontinuiteta s H2020)

Primer:

Standardne letne produktivne ure upravičenca = 1600 Standardne letne delovne ure upravičenca = 1720

1720 x 90% = 1548 < 1600

1600/215 => 7.44 ur = 1 dnevni ekvivalent

3. Pretvorba, ki temelji na določenem številu ur (npr. za upravičence, ki se v pogodbah ne sklicujejo na

številu ur, niti nimajo standardne delovne ure)

1 dnevni ekvivalent = 8 ur

SISTEM ZAPISOVANJA ČASA V URAH



GLAVNE SPREMEMBE GLEDE NA OBZORJE 2020

 NOVO: Urna postavka (H2020)  Dnevna postavka (HEU)

 podatki „zadnjega zaključenega poslovnega leta“ niso več potrebni 

 ni več "letna" ali "mesečna" možnost 

 bodisi evidenca časa ali izjava

 mesečni podpis!
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METODOLOGIJA?

 Primerjati

 Vzeti nižjo od obeh

postavk.

KOLIKO LAHKO ZNAŠA?

 Dejanski stroški plačila, ki jih

pravna oseba plača za čas, ki ga je

opravilo osebje na projektu

(„dnevna postavka“) do

nadomestila, da bi bila oseba

plačana za delo v projektih

R&I, ki se financirajo iz

nacionalnih shem („dnevna

stopnja nacionalnih projektov“ ') .

Primer:

zaposleni, ki za delo na 

projektu dobi bonus ali novo 

pogodbo z višjo plačo.

KAJ JE TO?

 Običajne prakse nagrajevanja 

pravne osebe, pri katerih 

osebje prejema dodatna 

plačila za delo v projektih

Običajno temelji na: 

• Regulativnih zahtevah (na primer nacionalna 

zakonodaja ali kolektivne pogodbe o delu) 

• in pisna interna pravila o prejemkih 

*

*

Project-based remuneration

Dnevna 

postavka

Dnevna postavka 

nacionalnih projektov



Druge finančne novosti
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INTERNAL INVOICING

Stroški za blago in storitve, ki so proizvedeni ali zagotovljeni znotraj organizacije

upravičenca neposredno za ukrep, in vrednosti upravičenca na podlagi običajnih praks

stroškovnega računovodstva.

Širše zanašanje na običajne prakse računovodenja upravičenca pri izračunu stroškov na enoto z:

 Brez uporabe pavšalne stopnje 25% poleg stroškov na enoto (pravila H2020)

 namesto tega, možnost sprejetja dejanskih posrednih stroškov, dodeljenih prek običajnih

računovodskih ključev upravičenca pri izračunu stroškov na enoto

Kaj?

Primeri:

• samoizdelani potrošni material (npr. elektronske rezine,

kemikalije)

• specializirani prostori za gostovanje raziskovalnih vzorcev,

uporabljenih za akcijo (npr. hišica za živali, rastlinjak,

akvarij)

• standardizirani preskusni ali raziskovalni postopki (npr.

genomski test, analiza masne spektrometrije)

• uporaba posebnih raziskovalnih naprav ali

raziskovalnih zmogljivosti (npr. čista soba, vetrovnik,

superračunalniške naprave, elektronski mikroskop)

NOVO



STROŠKI OPREME

Nadaljnja jasnost

Stroški amortizacije so privzeto (by default) upravičeni.

Izjemoma, vsi stroški so lahko upravičeni (razpis!!!).

Neobvezne določbe, ki obravnavajo poseben primer sredstev v gradnji (npr. 

prototip) in z njimi povezane stroške: 

• Celotni stroški gradnje (običajno stroški osebja, ki sodeluje pri izdelavi prototipa)

• Celotni stroški nakupa (običajno kateri koli sestavni del, kosi opreme, kupljeni za 

prototip)

Nadaljevanje 

H2020
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Certificate on financial statements (CFS)

VIŠJI PRAG

● EUR 430 000

(dvig iz EUR 325 000 v H2020)

● CFS se predloži ob payment 

of the balance

ENOSTAVNEJŠA 

KALKULACIJSKA OSNOVA

● Zahtevani prispevek EU, 

izračunan na podlagi vseh 

stroškov (ne samo dejanskih 

stroškov in stroškov na enoto, 

izračunanih v skladu z običajnimi 

praksami računovodstva stroškov, 

kot v H2020)
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• MIZŠ in Obzorje Evropa: www.obzorje-evropa.si &  Obzorje Evropa (Slovenija)

• Portal za sodelujoče v Obzorju Evropa (Funding & Tenders Portal):

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon

• Vprašanja? Research Enquiry Service: http://ec.europa.eu/research/enquiries

Mrežo NKT tvorimo predstavniki

KORISTNE POVEZAVE
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KAJ (PO)ZNAMO BOLJE?

Struktura HEU –
umeščanje 
Widening

Kategorije 
stroškov –
ustrezno 

načrtovanje

Stroški osebja –
dnevna postavka

Druge finančne 
novosti – internal 

invoicing, CFS
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