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na novo dodani razpisi glede na predhodni info paket so označeni z zvezdico 
 
spremenjeni oz. dopolnjeni razpisi glede na predhodni info paket so označeni s kroglico  
 
razpisi, na katere bi lahko prijavili projekte, ki bi prispevali k t.i. “zelenemu turizmu” 

 

Seznam aktualnih priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev predstavlja povzetek uradnih 
razpisov in je kot tak informativne narave. Pred pripravo prijavne dokumentacije pridobite celoten 
tekst razpisa in prijavno dokumentacijo pri viru, ki je naveden v seznamu. 
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1 RAZPISI, objavljeni v tujini 

 

 
 

Izdajatelj: Ministrstvo za javno upravo 

Status: aktiven Datum objave:  

12. 02 2021 

Rok prijave: 
10. 9. 2021 do 12. ure 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanja-
pametnih-mest-in-skupnosti-jr-pmis/  

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Operacijo v okviru javnega razpisa bosta sofinancirali Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020: 

 prednostne osi 1 »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega 
razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev 
gospodarstva«; 

 prednostne naložbe 1.2 »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter 
vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter 
visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju 
razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij 
javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek 
pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, 
ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve 
proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje 
tehnologij za splošno rabo«; 

Specifični cilj 1: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«. 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave, organizacije, izvedbe in promocije 
demonstracijskih projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane digitalne rešitve in/ali 
storitve iz vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti na osnovi tehnologije interneta stvari. 

 

Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, 
ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, 
koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov 
in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bomo 
dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih 
partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za 
digitalno preoblikovanje Slovenije. 

 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Okvirna skupna višina sredstev javnega razpisa za leta 2021, 2022 in 2023 znaša največ do 
8.000.000,00 EUR, od tega je 3.758.400,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta iz 
razpoložljivih sredstev kohezijske regije Vzhodna Slovenija, kar predstavlja 46,98 % vseh sredstev, 
in 4.241.600,00 EUR za sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev kohezijske regije Zahodna 
Slovenija kar predstavlja 53,02 % vseh sredstev.  

 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

Višina sofinanciranja posameznega projekta je najmanj 300.000,00 EUR in največ 1.000.000,00 
EUR brez vključenega davka na dodano vrednost. Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma 
objave razpisa v Uradnem listu RS in največ do 31. 8. 2023. Obdobje upravičenosti izdatkov s strani 
občin je od datuma objave razpisa v Uradnem listu RS in največ do 15. 9. 2023. 
 

1.1. Javni razpis za Demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest In skupnosti 
»JR PMIS« 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanja-pametnih-mest-in-skupnosti-jr-pmis/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanja-pametnih-mest-in-skupnosti-jr-pmis/
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Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

Sodelujejo lahko občine, ki že imajo določene rešitve pametnih mest, kot tudi občine, ki šele 
stopajo na pot digitalizacije. 
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Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave:  

23. 4. 2021 

Rok prijave: 

7. 6. 2021 do 23.59 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-za-vecjo-socialno-
vkljucenost-pripadnikov-ranljivih-druzbenih-skupin-na-podrocju-kulture-v-okviru-evropskega-
socialnega-sklada-v-letih-20212023/  

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, na področju kulture (kulturnega in kreativnega 
sektorja) v podporo zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni 
usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne 
vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov ranljivih skupin, ki so: 

 manjšinske etnične skupnosti (pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, 
romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o 
položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, 
nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji, različnih manjšinskih etničnih skupnosti ter 
priseljencev), 

 invalidi. 

 

Cilja javnega razpisa sta: 

 krepitev zaposljivosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z usposabljanjem, 
preprečevanje zdrsa v socialno izključenost, 

 zaposlovanje pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (izvajanje v okviru 
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020) in 
Republika Slovenija v skupni vrednosti 1.307.915,90 EUR. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

 
Najmanj v višini 70.000,00, največ pa 140.000,00 evrov. 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

Pogoja upravičenosti (izločitveni merili na ravni operacije) 
1. Operacija predvideva izvedbo usposabljanj, ki so namenjena večji socialni vključenosti 
pripadnikov ranljivih skupin, krepitvi njihove usposobljenosti in vstopu na trg dela na 
področju kulture. 
2. Operacija mora vključevati eno zaposlitev predstavnika iz ranljive skupine v vlogi 
koordinatorja operacije, za polni delovni čas, za najmanj 16 mesecev. Zaposlitev mora 
biti pri prijavitelju. 
 

 
  

1.2. Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih 
družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 
2021–2023 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-za-vecjo-socialno-vkljucenost-pripadnikov-ranljivih-druzbenih-skupin-na-podrocju-kulture-v-okviru-evropskega-socialnega-sklada-v-letih-20212023/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-za-vecjo-socialno-vkljucenost-pripadnikov-ranljivih-druzbenih-skupin-na-podrocju-kulture-v-okviru-evropskega-socialnega-sklada-v-letih-20212023/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-za-vecjo-socialno-vkljucenost-pripadnikov-ranljivih-druzbenih-skupin-na-podrocju-kulture-v-okviru-evropskega-socialnega-sklada-v-letih-20212023/
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Izdajatelj: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) 

Status: aktiven Datum objave:  

8.4.2021 

Rok prijave: 

27.10.2021 

Vir objave: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/horizon-eic-2021-pathfinderopen-01-01  

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

You should apply if you are looking for support from EIC Pathfinder to realise an ambitious vision 
for radically new technology, with potential to create new markets and/or to address global 
challenges. 

 

Early-stage development of such future technologies, based on high-risk/high-gain science-
towards-technology breakthrough research (‘deep-tech’). The research must provide the 
foundations of the technology you are envisioning. It encourages interdisciplinary research and 
development. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Grants of up to €3M to achieve the proof of principle and validate the scientific basis of 
breakthrough technology. 

 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

 
100% 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

Consortia (e.g. research organisations, universities, SMEs, industry, start-ups, natural person) 
involving at least 3 independent legal entities from 3 different countries. 
 

 
 
  

1.3. Pathfinder 2021 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderopen-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderopen-01-01
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Izdajatelj: Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

Status: aktiven Datum objave:  

 17. 5. 2021 

Roki prijave: 

30. september 2021 do 12.00 

Vir objave: https://www.gov.si/novice/2021-05-14-objavljen-je-javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-v-
okviru-programa-blazenje-podnebnih-sprememb-in-prilagajanje-nanje/  

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega 
mehanizma 2014–2021 in Finančnega mehanizma EGP 2014–021 ter pripadajoče slovenske 
udeležbe. Minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač je ob tem pojasnil, da Islandija, 
Lihtenštajn in Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 
stremijo k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v Evropi ter krepitvi dobrih odnosov med 
Slovenijo in državami donatoricami. »Z javnim razpisom v okviru programa Blaženje podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje bomo podprli ukrepe s področja obnovljivih virov energije, 
trajnostne mobilnosti, krožnega gospodarstva in ekosistemov in tako s skupnimi močmi doprinesli 
k bolj zeleni Evropi. Vabljeni k prijavi vaših projektnih idej,« je še poudaril minister. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa, znaša 15.564.705,88 EUR, od 
tega 2.281.034,00 EUR iz Norveškega finančnega mehanizma, 10.948.966,00 EUR iz Finančnega 
mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in 2.334.705,88 EUR iz pripadajoče slovenske 
udeležbe, ki jih zagotavlja SVRK. 

 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

 
Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 odstotkov vseh upravičenih izdatkov. 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega 
gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb. 

 
  

1.4. Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje 

https://www.gov.si/novice/2021-05-14-objavljen-je-javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-v-okviru-programa-blazenje-podnebnih-sprememb-in-prilagajanje-nanje/
https://www.gov.si/novice/2021-05-14-objavljen-je-javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-v-okviru-programa-blazenje-podnebnih-sprememb-in-prilagajanje-nanje/
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Izdajatelj: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) 

Status: aktiven Datum objave:  

8.4.2021 

Rok prijave: 
Short application: any time 
Full application: 16.6.2021, 6.10.2021 

Vir objave: https://euroalert.net/call/4210/call-for-proposals-2021-horizon-europe-eic-accelerator-challenges  

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

The EIC Accelerator focuses in particular on innovations building on scientific discovery or 
technological breakthroughs *(“deep tech”) and where significant funding is needed over a long 
timeframe before returns can be generated (“patient capital”). 

 

The EIC Accelerator is for innovators with ground-breaking concepts that could shape new markets 
or disrupt existing ones in Europe and worldwide. 

 

EIC Accelerator helps you develop your business concept further into a market-ready product, 
service or process aligned with your company's growth strategy. Activities could, for example, 
include product/service development, trials, prototyping, validation, demonstration and testing in 
real-world conditions and market replication. 

 

Technology Readiness Level (TRL) of 5/6 or above is required. 

Project duration for grant component: up to 24 months. 

Project duration for investment component: tbd during investment agreement negotiations. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

The EIC Accelerator provides a unique combination of funding from €0.5 to 17.5 million and 
Business Acceleration services (BAS). 

 

Types of funding: 

 

Maximum €2.5 million for grant (70% co-financing) 

From €0.5 to €15 million for equity investment only 

From €0.5 to €17.5 million for grant and investment funding (blended finance) 

 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

 
70%, between 500.000 € and 2,5 million €, blended finance (up to 15 million €) 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

The EIC Accelerator is a mono-beneficiary scheme. Single SMEs (Small and Medium sized 
Enterprises), including young companies and start-ups, from any sector. You must be established 
in an EU Member State or a Horizon 2020 associated country. 
 
In exceptional cases and for rapid scaleup purpose only (TRL 9) small mid-cap companies with up 
to 500 employees may apply for investment component only. 
 

 

2. POZIVI, objavljeni v tujini 

2.1. EIC Accelerator 2021 

https://euroalert.net/call/4210/call-for-proposals-2021-horizon-europe-eic-accelerator-challenges

