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SEMINARJI 2008/2009
Pozdravljeni,
predstavljamo vam ponudbo seminarjev in delavnic, ki jih bomo za vas izvajali v sezoni
2008/09. V tem letu trgu predstavljamo novost z uvedbo SEMINARSKEGA ABONMAJA,
ki ga predstavljamo v kataloški mapi. Zaradi pričakovanega velikega zanimanja
predlagamo, da si s hitro prijavo vnaprej zagotovite svoje mesto in prihranek pri stroških
za kotizacijo.

SPLOŠNO
Davčne olajšave za raziskave in razvoj ter regijske olajšave
Iskanje primernih možnosti financiranja za vaš projekt
Pasti na poti k učinkoviti prijavi projektov: primeri dobrih in slabih praks
Uvod v nepovratna sredstva EU
STROŠKOVNI VIDIK PROJEKTOV ZA NEPOVRATNA SREDSTVA
Priprava zaprte finančne konstrukcije pri projektih nacionalnih razpisov in strukturnih
skladov
Učinkovita priprava na finančno vodenje, poročanje in revizijo: nacionalni razpisi,
strukturni skladi
Priprava finančne konstrukcije pri projektih 7. okvirnega programa z večjim številom
partnerjev
Učinkovita priprava na finančno vodenje, poročanje in revizijo: 7. OKVIRNI PROGRAM
Stroškovni model "FULL COST" v projektih 7. OKVIRNEGA PROGRAMA
Uvajanje FULL COST modela v organizacijo in priprava ustreznih pravilnikov
Stroškovni model "FULL COST" v projektih strukturnih skladov
Kako upravljati s stroški in pripraviti svojo fakulteto/raziskovalno organizacijo na
učinkovito sodelovanje v mednarodnih skupinah
MENEDŽMENT PROJEKTOV ZA NEPOVRATNA SREDSTVA
Koordinacija partnerjev in priprava konzorcijskega sporazuma med partnerji na
projektih 7. okvirnega programa
Sodobne metodologije projektnega managementa pri mednarodnih projektih
PRIPRAVA PROJEKTOV ZA NEPOVRATNA SREDSTVA
Priprava prijave na razpis nakupa nove tehnološke opreme (SPS P4)
Kako napisati dober projekt: nacionalni razpisi in strukturni skladi
Priprava projektov čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja
Kako do nepovratnih sredstev EU z učinkovito pripravo projektne dokumentacije
Kako napisati dober projekt: EUREKA in EUROSTARS
Kako napisati dober projekt: 7. OKVIRNI PROGRAM
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SEMINARSKI ABONMA
Uvajamo novo ugodnost za tiste, ki redno obiskujete naše seminarje. Pripravili smo abonma za
seminarje, v katerem lahko izbirate po pestrem seznamu pripravljenih tem seminarjev. Vnaprej
lahko zakupite sedež na poljubno izbranih seminarjih in delavnicah in si s tem zagotovite posebno
ugodne pogoje.
Abonmajska cena znaša 120 EUR + DDV za sedež na posameznem seminarju, kar je 20%
ugodneje v primerjavi z redno ceno.
Abonenti vpisujete abonma v 30-ih dneh po objavi letnega koledarja seminarjev, pri tem si izberete
seminarje oz. delavnice, ki jih boste obiskali. Veljavnost abonmaja pogojuje zakup sedeža na
najmanj treh seminarjih, izvedenih v enem letu od izdaje letnega koledarja seminarjev. Letni
koledar seminarjev je objavljen tudi na naših spletnih straneh.
Na podlagi vaše prijave za abonma, na kateri boste označili želene seminarje, vam bomo po
prejetem plačilu po pošti poslali abonmajski kartonček, s katerim se tudi prijavite ob udeležbi na
seminarju. Prijavnico najdete na hrbtni strani, na naših spletnih straneh ali vam jo pošljemo po
faksu.
Prijavnico lahko vrnete po pošti ali po faksu. Za kakršnakoli vprašanja pa smo vam na voljo tudi na
elektronskem naslovu spodaj.

RR & CO. d.o.o.
Dunajska cesta 20
SI - 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 431 41 91
fax: 01/ 431 71 48
e-pošta:

seminar@rr-co.eu

Pred izvedbo izbranega seminarja ali o morebitnih spremembah bomo abonente obveščali po
elektronski pošti in jih tudi natančno seznanili z vsemi podrobnostmi.
Abonmajska izkaznica ni prenosljiva, razen med zaposlenimi pri istem abonentu.
Vpisanega abonmaja se ne more prenašati na drugi seminar ali drugi termin, lahko pa se največ enkrat v letu preloži obisk
izbranega abonmajskega seminarja, če to sporočite 5 dni pred izvedbo seminarja na e-poštni naslov: seminar@rr-co.eu.
V tem primeru vam bomo za obisk odpovedanega seminarja omogočili nadomestno udeležbo na novo izbranem seminarju.
V primeru premajhnega števila prijav na posamezni seminar ali zaradi izrednih razmer si pridržujemo pravico, da abonmaja
ne izvedemo. V tem primeru si lahko abonent izbere drugi seminar, ali pa mu povrnemo strošek zakupa neizvedenega
seminarja. RR & CO. Raziskave, razvoj in prenos znanja, d.o.o. jamči za varovanje osebnih podatkov v skladu z veljavnimi
zakonskimi določili.

PODATKI O ABONENTU

naziv podjetja / organizacije

naslov, pošta

DA

NE

davčna številka

smo davčni zavezanci (obkrožite)

ime in priimek pooblaščene osebe

podpis in žig

PRIJAVNICA ZA SEMINARSKI ABONMA

Velja kot naročilnica. Abonmajska cena znaša 120 EUR + DDV za sedež na posameznem seminarju
in je pogojena s prijavo na najmanj tri seminarje iz letnega koledarja

ime in priimek udeleženca

delovno mesto

elektronska pošta

telefon

Seminar / delavnica
SPLOŠNO
Davčne olajšave za raziskave in razvoj ter regijske olajšave
Iskanje primernih možnosti financiranja za vaš projekt
Pasti na poti k učinkoviti prijavi projektov: primeri dobrih in slabih praks
Uvod v nepovratna sredstva EU
STROŠKOVNI VIDIK PROJEKTOV ZA NEPOVRATNA SREDSTVA
Priprava zaprte finančne konstrukcije pri projektih nacionalnih razpisov in strukturnih
skladov
Učinkovita priprava na finančno vodenje, poročanje in revizijo: nacionalni razpisi,
strukturni skladi
Priprava finančne konstrukcije pri projektih 7. okvirnega programa z večjim številom
partnerjev
Učinkovita priprava na finančno vodenje, poročanje in revizijo: 7. OKVIRNI PROGRAM
Stroškovni model "FULL COST" v projektih 7. OKVIRNEGA PROGRAMA
Uvajanje FULL COST modela v organizacijo in priprava ustreznih pravilnikov
Stroškovni model "FULL COST" v projektih strukturnih skladov
Kako upravljati s stroški in pripraviti svojo fakulteto/raziskovalno organizacijo na
učinkovito sodelovanje v mednarodnih skupinah
MANAGEMENT PROJEKTOV ZA NEPOVRATNA SREDSTVA
Koordinacija partnerjev in priprava konzorcijskega sporazuma med partnerji na projektih
7. okvirnega programa
Sodobne metodologije projektnega managementa pri mednarodnih projektih
PRIPRAVA PROJEKTOV ZA NEPOVRATNA SREDSTVA
Priprava prijave na razpis nakupa nove tehnološke opreme (SPS P4)
Kako napisati dober projekt: nacionalni razpisi in strukturni skladi
Priprava projektov čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja
Kako do nepovratnih sredstev EU z učinkovito pripravo projektne dokumentacije
Kako napisati dober projekt: EUREKA in EUROSTARS
Kako napisati dober projekt: 7. OKVIRNI PROGRAM

Označi datum
11.09.2008
05.02.2009
05.03.2009
04.06.2009
26.02.2009
19.03.2009
11.06.2009
22.01.2009
23.10.2008
12.03.2009
29.01.2009
25.09.2008
26.03.2009
13.11.2008
20.11.2008
06.11.2008
02.04.2009

04.12.2008
09.04.2009
18.06.2009
15.01.2009
16.04.2009
16. in 17.10.2008
30.10.2008
11.12.2008
18.09.2008
09. in 10.10.2008

RR & CO. d.o.o., Knowledge Centre
Družba RR & CO. d.o.o., Knowledge Centre, je vodilna privatna slovenska raziskovalno razvojna
organizacija, ki opravlja dejavnost svetovanja na področju pridobivanja nepovratnih sredstev. V tej
dejavnosti smo kot ena prvih družb prisotni 10 let, zaradi česar nas stranke poznajo kot stabilno in
zaupanja vredno svetovalno podjetje. Že začetka 90-ih let sodelujemo z večjimi gospodarskimi
družbami, ki so še danes naše dobre stranke.
Naši strokovnjaki razpolagajo s poglobljenim znanjem na področju administrativno finančnih vidikov
pridobivanja nacionalnih in evropskih nepovratnih sredstev in imajo za seboj bogate izkušnje iz
prakse. Lasten razvoj in izkušnje so nam v ponos ter nam odpirajo pot k nadaljnjim uspehom,
predvsem pa k širjenju in prepoznavnosti družbe doma in v tujini.
POSLANSTVO
Kot razvojni center skupaj s komplementarnimi svetovalnimi
podjetji doma in v tujini oblikujemo virtualno korporacijo.
Poslanstvo družbe je skupaj z najboljšimi lastnimi strokovnjaki, ki
so temelj razvoja, omogočiti strankam najvišjo stopnjo uspeha pri
pridobivanju in črpanju nepovratnih sredstev. Strankam
prenašamo znanje in izkušnje z namenom samostojnega
obvladovanja področja nepovratnih sredstev.
Kot družba imamo jasno začrtane cilje, ki jim sledimo z
vrednotami in etičnimi načeli, na podlagi česar gradimo
dolgoročne odnose s strankami.
VIZIJA
Izgradnja mednarodnega podjetja – virtualne korporacije, preko lastnih podjetij, lastnih franšiz in
strateških zavezništev z mednarodnimi partnerji.
Ustvariti najmočnejšo svetovalno družbo v naši branži na področju zahodnega Balkana. S
proizvodom EFAMT® osvojiti prevladujoči tržni delež na evropskem trgu.
Srednjeročno, preko rasti, strukturno doseči prevladujoči delež prihodkov na tujih trgih.
KORPORATIVNE VREDNOTE
LJUDJE – Zaposleni so ključ do uspeha. Verjamemo v moč zaposlenih, v timsko delo in inovacije ter
v sožitje z vso ostalo družbo. Multidisciplinarna znanja zaposlenih so osnova za uspešno timsko delo
v okrilju mednarodne strukture zaposlenih.
DRUŽBENA ODGOVORNOST – Prepričani smo, da dober odnos s širšo družbo prinaša uspešno
prihodnost. Skrbimo za ugled naše družbe, tako med zaposlenimi kot navzven.
KVALITETA – Učenje in nenehno investiranje v razvoj ter znanje je za nas del vsakdana, saj lahko le
z najširšim in poglobljenim znanjem dosežemo kvaliteto izvajanja storitev.
STRUKTURA ZAPOSLENIH
Med dvajsetimi zaposlenimi je 60% visoko izobraženih, od tega 6 magistrov znanosti. Dve doktorski
kandidatki sta v fazi zaključevanja doktorske disertacije povezane z našo dejavnostjo.
Zaposleni razpolagajo z naslednjimi mednarodnimi in državnimi certifikati:
• Microsoft Certified Professional , velja od 2000 dalje,
• Microsoft Certified System Engineer, velja od 2000 dalje,
• Certificated Project Manager, certifikat velja od leta 2001 dalje,
• Certified Information Systems Auditor (CISA), velja od leta 2001 dalje,
• Preizkušeni revizor informacijskih sistemov, velja od leta 2002 dalje,
• International Certificate LSH-ACC-Mentor Multiplier, velja od leta 2006 dalje.

REFERENCE
Lastni izvedeni projekti
Od leta 2001 smo izvedli več kot 20 lastnih mednarodnih in slovenskih
projektov, kjer smo se vključevali kot koordinator, projektni partner ali
strokovnjak.
Nekateri pomembnejši projekti:
• Javno naročilo USAID Human and Institutional Development
Programme: IPA Training for Municipalities for Macedonia (2008)
• Javno naročilo Ministrstva za notranje zadeve: Načrt evalviranja
ukrepov sprejema prosilcev za azil in integracije beguncev programa
Evropskega sklada za begunce v Republiki Sloveniji za leto 2006 (2008)
• Projekt »SUCCESS« (2007 – 2008) Program: EUREKA!
• Projekt »GENEPARK« (2007 – 2009) Program: 6th FP
• Projekt »EASIER« (2005 – 2008) Program: 6th FP
• Projekt »MINATUSE« (2005 – 2012) Program: EUREKA!
• Javno naročilo Ministrstva za delo družino in socialne zadeve: The
evaluation of the EQUAL Community Initiative Programme in Slovenia
2004 – 2006 (2005 – 2008)
• Projekt »Development of internet application EFAMT PROFESSIONAL©«
(2005 – 2006)
• Projekt SLORITTS »Regional Innovation and Technology Transfer
Strategies for Slovenia« (2001 – 2004) Program: 5th FP
• Projekt »EFAMT – Easy Financial Accounting and Management Tools
for EU Projects« (2001 – 2002) Program: 5th FP
• Projekt PHARE Assessment and Audit of Administrative Capacity of CFCU
and other PHARE Grant Schemes Implementing Agencies (2002)
Program: Phare programme; Vloga: Local expert for Delegation of
European Commission in Slovenia
• Javno naročilo Mestne občine Ljubljana: Updating and adjusting the
tender documentation to EU standards (2004).

Izobraževanje
O tematikah nepovratnih sredstev so naši svetovalci predavali na več
kot 100 seminarjih in delavnicah doma in v tujini. V letu 2007 je bilo
izvedenih preko 40 izobraževanj, do junija 2008 jih je bilo izvedenih
24, do konca 2008 pa jih načrtujemo vsaj še 25.
Razvili smo 25 raznovrstnih tematik, ki jih v raznih oblikah izvajamo
tudi preko meja Slovenije, trenutno tudi v Bosni in Hercegovini, v
Srbiji, na Hrvaškem in v Makedoniji.
Krovna storitev v smislu podajanja celovitega znanja je naša 5
tedenska šola »Škola praktične pripreme projekata za nepovratna
sredstva EU« katere prvo generacijo smo v juliju 2008 uspešno
zaključili v Zagrebu.
Za individualne naročnike smo izvedli številne »in-house« seminarje.
Svetovanje
V enem letu z našim timom opravimo okoli 400 svetovalnih storitev
(podatki 2007), med drugim:
• priprave prijav projektov,
• priprava finančnih poročil in pred-revizijski pregled dokumentacije,
• evalvacije programov,
• uvajanje »full cost« modela,
• uvajanje modela za uveljavljanje davčnih olajšav,
• izvajanje finančno – administrativne koordinacije projektov,
• svetovanja o inovacijskih sposobnostih,
• svetovanja o absorbcijskih sposobnostih,
• svetovanja v okviru JAPTI-ja,
• svetovanja v okviru Microsoftove iniciative EUGA.
Uspeh naših strank na razpisih narašča iz leta v leto. Od prijavljenih
projektov v zadnjem letu je sredstva pridobilo 55% prijavljenih
projektov.
Informacijske rešitve za vodenje projektov
Internetno orodje EFAMT®, ki je na trgu že od leta 2005 uporablja
preko 1000 uporabnikov iz 127 organizacij na skupaj 1112 projektih z
več kot 1200 projektnimi partnerji. Uporabniki produkta so
vseevropski partnerji in koordinatorji projektov.
EFAMT® Tax je v uporabi v nekaterih večjih slovenskih družbah, katere
so za namene davčnih olajšav za leto 2007 poročale o preko 120
internih projektih.

Članstvo v profesionalnih organizacijah
• European Research Managers Association (EARMA)
• International Project Management Association (IPMA)
• Information System Audit and Control Association (ISACA)
• Slovenian Association for Project Management (SZPM).
Registrirane lastne blagovne znamke
• R&R® – krovna blagovna znamka
• EU PARTNERS® – franšiza
• EFAMT® produktna blagovna znamka.
Vsebina lastnega raziskovalno razvojnega dela
Registrirano imamo lastno raziskovalno skupino na ARRS pod
številko 2110.
Tema raziskav:
Multiplikativni učinki projektnega nepovratnega financiranja z
javnimi sredstvi s podpodročij:
• aplikativne raziskave in IPR pravice na javnih raziskovalnih
organizacijah (RTD),
• raziskave in razvoj (RR) v malih in srednjih podjetjih (SME),
• sodelovanje med SME in RTD organizacijami,
• sodelovanje v mednarodnih projektih,
• oblike organiziranja podjetji in RTD organizacij na
regijskem in medregijskem / meddržavnem nivoju,
• intermediariji organizacije, njihova organiziranost,
primernost in učinkovitost,
• fenomen virtualne korporacije,
• pomen organizacijskih modelov in komunikacije v SME
in različnih povezavah SME.
Usposabljamo tudi mladega raziskovalca v
gospodarstvu, ki pri nas opravlja doktorat iz navedenih
tem.

NAŠE STRANKE
Sodelujemo s preko 100 gospodarskimi družbami,
vladnimi in nevladnimi organizacijami ter raziskovalnimi
institucijami, med drugim:
• Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
• Ministrstvo za notranje zadeve
• Univerza v Ljubljani
• Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
• Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
• Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
• Nacionalni inštitut za biologijo
• Mestna občina Ljubljana
• Narodna in univerzitetna knjižnica
• ZVKDS, Restavratorski center
• Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
• Gospodarska zbornica Slovenije
• CM Celje d.d.
• Kolosej kinematografi d.o.o.
• LEK d.d.
• Savatech d.o.o.
• Tekstilna tovarna Okroglica d.d.
• TEM Čatež d.d.
• Iskra Medical, d.o.o.
• JIB DESIGN d.o.o.
• Metra inženiring d.o.o. Ljubljana
• Vzmeti Bačar d.o.o.

KOMPETENCE
Kompetence družbe RR & CO. d.o.o., Knowledge Centre, obsegajo naslednja področja:
1. Povečevanje absorbcijske sposobnosti za

črpanje nepovratnih sredstev (vsi
centralizirani in decentralizirani programi kot
so npr. FP6/7, LIFE+, EUREKA in EUROSTARS,
strukturni skladi, IPA in CBC, itd.):
Svetovanje, povezano z uvajanjem procesa
sistematičnega pridobivanja nacionalnih in EU
nepovratnih sredstev v organizacijsko kulturo
organizacije na področju:
• Lovljenja projektnih idej
• Evalvacije projektnih idej
• Povezovanja projektnih idej s strategijo
organizacije in podeljevalca javnih nepovratnih
sredstev
• Iskanja primernih razpisov
• Ocenjevanja primernosti projekta za konkretni
razpis
• Priprave projektne prijave
• Managementa projekta in konzorcijski sporazum
• Spremljanja izvajanja projekta in komuniciranje
z uradnimi osebami
• Priprave pisnih navodil za vodenje projekta
• Vodenja in dokazovanje stroškov
• Priprave finančnih in vsebinskih poročil
• Priprave na revizijo projekta

2. Metodološki razvoj in vzpostavitev projektne
pisarne pri naročniku:
• Svetovanje pri izboru kadrov in oblikovanju tima
• Sistematično usposabljanje izbranih ljudi
• Informacijska in metodološka podpora
3. Nudenje zunanje kontrole kvalitete nad
projektnimi idejami in projektnimi prijavami:
• Pregled pripravljene dokumentacije pred oddajo
projektne prijave in podajanje priporočil za
izboljšave
• Pregled in priprava finančne konstrukcije
projekta
4. Projekti v FP6 in FP7, EUREKA in EUROSTARS
• Priprava projekta
o Priprava finančne konstrukcije projekta
o Usklajevanje in komunikacija med partnerji
o Opis managementa projekta
o Prispevek projekta k prioritetam EU
Pomoč pri sestavljanju konzorcijskega
sporazuma

• Izvajanje projekta
o Administrativno finančna koordinacija v času
izvajanja projekta
o Priprava finančnih in vsebinskih poročil
o Informacijska podpora EFAMT pri pripravi
finančnih poročil
o Svetovanje pri pripravi na revizijo
5. Uvajanje »full cost« modela vodenja
posrednih stroškov
• FP6 in FP7
• Strukturni skladi
• Ločevanje dejavnosti skladno z uredbo
(ZPFOLERD) za javne institucije, ki opravljajo
tudi storitve na trgu
6. Svetovanje pri ločevanju raziskovalno
razvojnih aktivnosti od rednega poslovanja
podjetja – uveljavljanje davčnih olajšav
• Svetovanje o identifikaciji in ločevanju R&R od
redne dejavnosti organizacije
• Pregled pripravljene dokumentacije in svetovanje
za dokazovanje R&R
• Uporaba IT rešitve EFAMT za spremljanje
podatkov v realnem času in poročanje DURS
7. Svetovanje povezano z razvojno
raziskovalnim delom svetovalca, še posebej:
• Povečevanje inovacijske sposobnosti srednjih in
malih podjetij
• Sodelovanje med podjetji in institucijami znanja
• Notranja organizacijska kultura v srednjih in
malih podjetjih
• Virtualna organizacija kot možnost za
povezovanje srednjih in malih podjetij
8. Razvoj lastne franšize v storitveni dejavnosti
in uvajanje na mednarodni trg
• Uvajanje notranjih sprememb v organizacijo
• Razvoj franšizne pogodbe
• Razvoj franšiznega priročnika
• Razvoj prospekta za trženje
Izbor franšizerja in zagon franšize

STORITVE
RR & CO. d.o.o., Knowledge Centre, ponuja kvaliteten in celosten pristop k storitvam iz področja
nepovratnih sredstev. Naše storitve temeljijo na znanju in bogatih izkušnjah iz prakse. Dejavnost
razvrščamo v štiri večje sklope.
IZOBRAŽEVANJE
• Seminarji in delavnice
o Seminarski abonma
• Povečevanje absorpcijske sposobnosti podjetja za črpanje nepovratnih sredstev
• Metodološki razvoj in vzpostavitev projektne pisarne pri naročniku
SVETOVANJE
• Pisanje projektnih prijav za nepovratna sredstva:
o Pregled stanja in priprava predlogov za iskanje primernih razpisov
o Celovit pregled možnih razpisov za strateški razvoj in investicije
o Kontinuirano spremljanje razpisov za pridobivanje nepovratnih sredstev
o Priprava prijave projekta na ključ
• Priprava finančnega poročila
• Nudenje zunanje kontrole kvalitete nad projektnimi idejami in projektnimi prijavami
• Pomoč pri pripravi dokumentacije pred revizijami projektov v 6. in 7. okvirnem programu in
drugih programih EU:
o Analiza stanja
o Svetovanje pri pripravi na revizijo
• Uvajanje »full cost« modela vodenja posrednih stroškov
• Evalvacije programov EU
• Svetovanje pri ločevanju raziskovalno razvojnih aktivnosti od rednega poslovanja podjetja pri
uveljavljanju davčnih olajšav:
o Brainstorming z naročnikom ali svetovanje o RR
o Pregled pripravljene dokumentacije in svetovanje za dokazovanje RR
KOORDINACIJA MEDNARODNIH PROJEKTOV
• Prevzemanje celovite administrativne in finančne koordinacije mednarodnih projektov
• Svetovanje partnerjem na projektu
• Svetovanje koordinatorjem
INFORMACIJSKE REŠITVE ZA VODENJE PROJEKTOV
• EFAMT® Grant Management Monitoring Solution – podpora vodenju, nadzoru in poročanju stroškov za
celoten projekt, namenjen koordinatorjem
• EFAMT® Grant Management Tuning Solution – podpora vodenju, nadzoru in poročanju stroškov
za partnerje v projektu
• EFAMT® Grant Management Support Solution – podpora vodenju projektov v celi organizaciji
• EFAMT® Tax – spremljanje in dokazovanje stroškov pri RR projektih za uveljavljanje davčnih olajšav
• ProjectCoordinator® – dokumentacijsko spremljanje projektov (smo zastopnik za komplementarno
rešitev švedskega proizvajalca Designtech)

¾
¾
¾

¾


¾







¾

 

¾

SOLUTIONS. FOR GRANTED.

