
 

 

 

 

 

 

INTERNA PRAVILA UNIVERZE V LJUBLJANI PRI PRIJAVI IN IZVEDBI 

PROJEKTOV CELSA 

Interna pravila Univerze v Ljubljani (UL) pri prijavi in izvedbi projektov CELSA sklada 

dopolnjujejo in se navezujejo na uradni razpis CELSA (CELSA Research Fund: Collaborative 

research projects), ki je vsako leto objavljen na spletni strani združenja CELSA 

(https://celsalliance.eu/). 

Univerza v Ljubljani je v skladu s podpisanim sporazumom z dne 12. maja 2016 članica združenja 

CELSA (Central European Leuven Strategic Alliance), v okviru katerega je bil januarja 2017 ustanovljen 

CELSA sklad. Odbor Razvojnega sklada Univerze v Ljubljani (RSUL) vsako leto sprejme proračun, 

v katerem nameni sredstva za sofinanciranje CELSA projektov.  

Univerza v Ljubljani iz RSUL nameni sredstva v višini do 30.000 eur na projekt za obdobje dveh 

let od začetka izvajanja projekta. 

INTERNA PRAVILA UL pri prijavi in izvedbi projektov CELSA sklada 

1. Projektno prijavo lahko odda le raziskovalec iz KU Leuvna preko njihovega internega spletnega 
portala.  

• Na razpis CELSA sklada se lahko prijavijo raziskovalci in pedagogi zaposleni na 
Univerzi v Ljubljani. 

• Prijavitelj UL na razpis CELSA sklada naj pred ali največ 14 dni po oddaji končne 
projektne prijave na KU Leuven, pošlje celotno dokumentacijo (naslovno stran (cover 
page-template) in pet prilog, kot je to predvideno v besedilu razpisa) tudi na elektronski 
naslov eusklad@uni-lj.si.  

• V prijavi na razpis CELSA sklada lahko sodeluje več članic UL ali več raziskovalcev z 
iste članice. 

• V besedilo elektronskega sporočila zapišite ime glavnega vodja projekta oz. morebitne 
so-avtorje. V primeru odobritve financiranja projekta bodo ta imena zapisana v 
uradnem sklepu  RSUL o dodelitvi sredstev sofinanciranja iz RSUL za izbrani projekt 
CELSA sklada. 

 
2. V primeru odobrenega financiranja CELSA projekta je v roku treh let od začetka tega CELSA 

projekta projektni konzorcij dolžan pripraviti in oddati prijavo na katerikoli razpis programa 
Obzorje Evropa ali drugega evropskega raziskovalno-inovacijskega programa (kot npr. razpisi 
3rd Health Programme, Justice programme, RFCS, IMI in drugi). Druge prijave na npr. 
nacionalne (bilateralne) razpise ne zadoščajo izpolnitvi pogoja. Glede prijave na evropski razpis 
na UL veljajo tudi sledeča dodatna pravila: 

• Namen CELSA projektov je priprava skupne prijave na evropski razpis in ne samo 
sodelovanje pri prijavi, iz česar izhaja, da naj bi bila vsaj ena od univerz, KU Leuven ali 
UL, koordinator prijavljenega projekta.  

mailto:eusklad@uni-lj.si


• Projektna prijava na evropski razpis mora biti po vsebini nova (kot rezultat sodelovanja 
v CELSA projektu) in ne dopolnitev že obstoječe oz. ponovitev že oddane projektne 
prijave v preteklih letih pred CELSA projektom. 

 

3. Upravičeno obdobje porabe sredstev odobrenega CELSA projekta je dve leti od začetka 
izvajanja projekta:  
• V primeru, da članica UL v predvidenem roku ne porabi vseh sredstev, je ostanek dolžna 

vrniti v Razvojni sklad Univerze v Ljubljani (RSUL).  

• V primeru, da v treh letih od začetka projekta ne pride do skupne prijave na evropski razpis, 

mora članica vsa sredstva sofinanciranja vrniti RSUL, razen če za to obstajajo opravičljivi 

razlogi, o čemer odloči odbor RSUL na osnovi dokazil in poročila. 

• Upravičeni stroški so namenski stroški za izpeljavo projekta in izvedbo omenjenega cilja 
prijave na evropski razpis in sicer za izvedbo raziskave, preliminarnih analiz, zbiranja 
vzorcev, nakupa nujne raziskovalne oz. laboratorijske opreme, udeležbe na sestankih s 
partnerji, ipd. 

○ Upravičeni stroški so stroški, ki niso že financirani iz drugega vira:  

• potni in drugi stroški, povezani s sestanki partnerjev ali z udeležbo na 

nacionalnih in mednarodnih dogodkih (kotizacije, namestitve, idr.), 

• dodatna pomoč zaposlenih pri izvajanju projekta (npr. stroški (delne) 

zaposlitve doktorskega študenta ali raziskovalca, ki ni prijavitelj projekta), 

• materialni stroški za nakup laboratorijskega materiala ali literature, stroški 

amortizacije ali investicijski izdatek nakupa nujne raziskovalne opreme, 

• stroški članarin ali znanstvenih objav povezanih s projektom, 

• stroški zunanjih storitev povezanih s projektom: stroški prevodov, 

stroški zunanjih ekspertov za izvedbo analiz, pomoč pri pisanju ali 

oblikovanju projektne prijave, stroški izdelave grafičnega povzetka prijave 

in drugo. 

 

Stroški rednega dela prijaviteljev projekta na CELSA razpis, avtorski honorarji ali izplačila po 

podjemnih pogodbah zaposlenim na UL in posredni stroški niso upravičeni stroški.  

Članica UL je dolžna evidenco o porabi sredstev voditi na ločenem stroškovnem nosilcu. Članica 

je prav tako dolžna hraniti dokazila o nastalih stroških še vsaj 5 let po zaključku CELSA projekta. 

Univerzitetna služba za notranjo revizijo ima pravico pregledati dokazila o porabi. 

 

4. Zahtevano je poenoteno končno vsebinsko in finančno poročilo v roku enega leta po zaključku 
projekta (v treh letih po začetku projekta). Poročilo naj vsebuje največ 3 strani z navedbo publikacij, 
projektnih prijav in kratkim finančnim poročilom. Skladno z uradnim razpisom je potrebno 
poročilo oddati sekretariatu na KU Leuven.  
Vsebinsko poročilo in finančno poročilo, ki se navezuje na porabo sredstev, pridobljenih iz 

Razvojnega sklada UL (torej za del v višini do 30.000€), je potrebno poslati tudi na e-naslov 

eusklad@uni-lj.si. Celovito poročilo bo obravnaval Odbor Razvojnega sklada UL na eni izmed 

rednih sej. 

 
Priloga: Uradni razpis CELSA Research Fund (povezava na razpis) 
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