
 

INFORMATIVNI DAN  

OBZORJE EVROPA 

SPODBUJANJE ODLIČNOSTI IN POVEČEVANJE 

UDELEŽBE 

 

Torek, 24.8.2021 

 

Vabimo vas na nacionalni informativni dan, na katerem bomo predstavili 

javne razpise v okviru horizontalnega stebra Obzorja Evropa: Spodbujanje 

odličnosti in povečevanje udeležbe za obdobje 2021 -2022.  

Na informativnem dnevu bomo podali tudi napotke za pripravo kvalitetnih 

prijav, predstavili novosti pri uveljavljanju nekaterih stroškov ter izkušnje s 

pripravo akcijskega načrta za enakost spolov. 

Uspešni prijavitelji iz Portugalske, Estonije in Cipra bodo predstavili izkušnje 

s prijavami na klasične inštrumente, kot so Teaming, Twinning in ERA chair, 

pri čemer se bodo osredotočili na ključne elemente, ki so vplivali na 

uspešnost njihovih prijav pri ocenjevanju. 

 

OSNOVNE INFORMACIJE 

KDAJ Torek, 24.8.2021 

10.00 do 14.30  

KJE Virtualno, preko zoom  

ORGANIZATOR Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

CILJNA 
SKUPINA 

Vodstva raziskovalnih organizacij, projektne 
pisarne, raziskovalke in raziskovalci 

PRIJAVA Prijavite se na:  https://cutt.ly/6maiMTa  

Spletna povezava na dogodek bo posredovana 
najkasneje en dan pred dogodkom na 
posredovani e-naslov.   

PROGRAM  

https://cutt.ly/6maiMTa


 

10.00 do 10.05 Uvodni nagovor generalnega direktorja 
Direktorata za znanost  

dr. Tomaž Boh 
 

10.05 do 10.45 Predstavitev javnih razpisov v okviru delovnega 
programa WIDERA 2021 -2022  

 
mag. Tanja Vertelj, Nacionalna kontaktna točka za 
Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe 

 

Vprašanja in odgovori 

 

10.45 do 10. 50 
 

Odmor  

10.50 do 11.25  

 

Prijava in ocenjevanje projektov 

 

mag. Tanja Vertelj, Nacionalna kontaktna točka za 
Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe 

 

Vprašanja in odgovori 

 

11.25 do 11.30 

 

Odmor  

11.30 do 12.00 

 

 

 

Novosti pri upravičenih stroških 

 

mag. Darija Valančič, Nacionalna kontaktna točka 
za finančne in pravne zadeve 

 

Vprašanja in odgovori  

 

12.00 do 12.30 

 

 

Izkušnje s pripravo akcijskega načrta za enakost 
spolov 

 

Prof. dr. Milica Antič Gaber, Filozofska Fakulteta 



 

Vprašanja in odgovori  

 

12. 30 do 13.10 

 

Odmor za kosilo  

13.10 do 14.30 

 

Izkušnje uspešnih prijaviteljev iz Estonije, 
Portugalske in Cipra   

 

Experience of successful applicants from Estonia, 
Portugal and Cyprus  

 

Prof. dr. Vahur Zadin, University of Tartu,  Estonia 
 
MATTER ERA Chair project 
 
Dr. Kalina Georgiades, University of Cyprus 
 
KIOS Research & Innovation Center of Excellence 

 
Prof. Maria Carmo- Fonseca, the group Leader and 
the president of Instituto de Medicina Molecular,  
Portugal 
 
Marija Petkovic Garcia, Grants Officer, Instituto 
de Medicina Molecular   
 
RiboMed twinning project  
 

Vprašanja in odgovori  

  

 

Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku, le predstavitve ter diskusija s 

prijavitelji iz Portugalske, Estonije in Cipra bo izvedena v angleškem jeziku. 

Več informacij o delovnem programu in javnih razpisih v okviru Širitve 

udeležbe in spodbujanja odličnosti najdete na: 



 

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/obzorje-evropa/siritev-

udelezbe-in-krepitev-evropskega-raziskovalnega-prostora/siritev-

sodelovanja-in-spodbujanje-odlicnosti/ 

Vljudno vabljeni!  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/obzorje-evropa/siritev-udelezbe-in-krepitev-evropskega-raziskovalnega-prostora/siritev-sodelovanja-in-spodbujanje-odlicnosti/
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/obzorje-evropa/siritev-udelezbe-in-krepitev-evropskega-raziskovalnega-prostora/siritev-sodelovanja-in-spodbujanje-odlicnosti/
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/obzorje-evropa/siritev-udelezbe-in-krepitev-evropskega-raziskovalnega-prostora/siritev-sodelovanja-in-spodbujanje-odlicnosti/

