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Informacije:

Pomo~ pri iskanju primernega razpisa
v programu Horizon 2020 za vaš projekt
Novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, Horizon 2020 (Obzorje 2020),
z razpisi ponuja 90 milijard evrov za obdobje 2014-2020. Eden izmed treh glavnih
stebrov programa je “Vodilna vloga industrije” (Industrial Leadership), katerega namen
je pospeševanje razvoja tehnologij in inovacij za krepitev gospodarstva, še posebno
pozornost in sredstva pa program namenja mikro, malim in srednje velikim podjetjem.
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Kakšne so vaše možnosti za uspešno pridobitev sredstev?
Nudimo vam analizo vaših možnosti za prijavo na razpise programa Horizon 2020.
Koristite lahko posamezno od spodnjih storitev ali pa jih kombinirate.

1. Svetovanje o vašem projektu
V okviru enournega svetovanja boste od izkušenega strokovnjaka dobili mnenje za svojo projektno idejo, za katero
želite pridobiti sredstva. Izvedeli boste:
• kje so potenciali vaše ideje in
• kaj bi lahko izboljšali.
Cena storitve: 150 EUR + DDV (1 svetovalna ura: za 1 projekt)
Ko dobro poznate potenciale svojega projekta in njegove specifike, je ~as za pregled odprtih razpisov. ^e ste našli razpis,
na katerega se želite prijaviti, ga je potrebno natan~no preu~iti in preveriti, ali je primeren za vaš projekt. Ker je razpisna
dokumentacija lahko zelo kompleksna, vam lahko pride prav strokovna pomo~.

2. Svetovanje o posameznem razpisu
V okviru dvournega svetovanja se boste podrobneje seznanili s tem, kakšne so vaše realne možnosti, da s svojim
projektom pridobite sredstva na izbranem razpisu. Najprej nam boste poslali podatke o vašem projektu in navedli,
kateri razpis vas zanima, svetovalec pa bo projekt primerjal z razpisom. Na sestanku (1 ura) vam bo predstavil analizo:
• v kolikšni meri vaš projekt in vaša organizacija ustrezata razpisnim pogojem in
• kaj bi bilo dobro izboljšati, da bi dobili ~im ve~ to~k.
Cena storitve: 300 EUR + DDV (2 svetovalni uri: analize in sestanek za 1 projekt in 1 razpis)
Morda niste prepri~ani, kateri od trenutnih razpisov je za vas primeren. Naši svetovalci lahko za vas strokovno opravijo
celotno analizo odprtih razpisov, z namenom iskanja najprimernejšega za vaš projekt.

3. Pregled in analiza primernih razpisov
V okviru enega svetovalnega dne boste najprej prišli na enourni uvodni sestanek, da svetovalcu predstavite svoj
projekt. Nato bo svetovalec analiziral vaš projekt in njegove možnosti sofinanciranja s sredstvi programa Horizon
2020 ter vam pripravil pisno poro~ilo. Storitev se kon~a z enournim zaklju~nim sestankom, kjer vam bo svetovalec
predstavil rezultate analize in odgovoril na vaša dodatna vprašanja na to temo.
Cena storitve: 650 EUR + DDV (1 svetovalni dan: 2 sestanka in analiza razpisov za 1 projekt)

Sporo~ite nam, katera storitev (ali njihova kombinacijo) vas zanima, in pripravili vam bomo ustrezno ponudbo
z opisom dela. Dosegljivi smo na naslov petra.rudolf@ rr-co.eu in na telefon 01/ 431 71 47.
Opomba: Navedene storitve so mišljene za en projekt, ~e pa potrebujete pomo~ za ve~ projektov, vam bomo pripravili prilagojeno ponudbo.
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Pri~akujejo vas izkušeni strokovnjaki:

Pomo~ pri iskanju primernega razpisa v programu Horizon 2020 za vaš projekt

dr. Mojca Dušica Zajc, univ. dipl. soc., je v 2011 kot prva
mlada raziskovalka iz gospodarstva na Fakulteti za družbene
vede uspešno zagovorila doktorsko disertacijo o priložnostih in
ovirah pri sodelovanju malih in srednjih podjetij z raziskovalnimi
organizacijami na podro~ju soustvarjanja in prenosa znanja.
Njeno strokovno podro~je vklju~uje svetovanje podjetjem in
raziskovalnim organizacijam pri pripravi projektov za nepovratna
sredstva EU za raziskave, razvoj in inovacije v okviru centraliziranih
in decentraliziranih programov. Je ocenjevalka projektov za SPIRIT
Slovenija ter program ~ezmejnega sodelovanja Hrvaška – Bosna in
Hercegovina. Sodelovala je v finan~ni kontroli RIP09. V projektih
sodeluje kot administrativno-finan~na koordinatorka, svetovalka ali
kot koordinatorka projekta. Objavila številne ~lanke in priro~nike.
Izvajala je predavanja, delavnice in prakti~na usposabljanja v
Sloveniji, drugih državah EU in v državah Zahodnega Balkana.
mag. Damjan Struna, univ. dipl. ekon., je izkušeni samostojni
svetovalec za nepovratna sredstva v družbi RR & CO. d.o.o.
Magistrski študij je opravil na Ekonomski fakulteti, s podro~ja
mednarodne ekonomije. Ima bogate izkušnje s pripravo projektov
za nacionalne in mednarodne razpise, z evalvacijo projektnih idej in
finan~nimi kontrolami, s pisanjem ~lankov in vodenjem seminarjev
in delavnic (v Sloveniji, na Finskem, na Hrvaškem, v BiH, Srbiji
in Makedoniji) na temo pridobivanja nepovratnih sredstev ter
finan~nega in administrativnega vodenja projektov. Poglobljeno
se posve~a raziskovanju na podro~ju projektnega vodenja
mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov. Kot del tima
strokovnjakov RR & CO. je sodeloval tudi pri projektih razli~nih
mednarodnih projektih. Je evalvator pri SPIRIT Slovenija.
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Ivica Ili}, mag. ekon., je samostojni svetovalec za nepovratna
sredstva v družbi RR & CO. d.o.o. Kon~al je magisterij iz
primerjalnega lokalnega razvoja, diplomiral pa je iz ekonomije
na podro~ju mednarodnega marketinga Megatrend univerzi za
uporabno znanost v Beogradu. Ima bogate izkušnje s podro~ja
pisanja projektnih prijav, implementacije projektov, spremljanja in
evalvacije, raziskav in razvoja. Aktivno je sodeloval pri ve~ kot 50
projektih, sofinanciranih z nacionalnimi in z mednarodnimi, pretežno
evropskimi, nepovratnimi sredstvi. Sodeloval je pri oblikovanju
lokalnih in regionalnih strateških na~rtov za ob~ine in okraje v
južni Srbiji ter je izvedel 4 raziskave s podro~ja kmetijstva, razvoja
majhnih in srednje velikih podjetij, industrije in tujih neposrednih
investicij. Je avtor ali soavtor nekaj knjig in priro~nikov, med drugim
je leta 2010 pri založbi Lambert Academic Publishing izdal delo
“Territorial Pact Leskovac: Toolkit for sustainable development of
City of Leskovac”. Sprva je v Srbiji predaval teme, kot so: razvoj
nevladnih organizacij – strateško, operativno in finan~no planiranje
na podro~ju razvoja krepitve položaja mladine v lokalni skupnosti;
upravljanje projektnega cikla za nevladne organizacije in javne
ustanove v južni Srbiji. Zdaj v EU in širom Zahodnega Balkana
predava o pripravi in izvajanju projektov.
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