
Izvajalec: MK projekt d.o.o.  

Slovenska turistična organizacija 

Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenija 

T: 01 589 85 50, F: 01 589 85 60 

E: info@slovenia.info 

www.slovenia.info 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seznam aktualnih priložnosti (neposredno ali le posredno povezanih 
s turizmom) za pridobitev nepovratnih sredstev  

ter ugodnejših posojil 
 

EVROPSKA UNIJA in drugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 9. december 2021 
 
 
 
 
 

 

https://www.mk-projekt.si/
mailto:info@slovenia.info
http://www.slovenia.info/


Seznam aktualnih priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev ter ugodnejših posojil EU in drugo 

MK projekt d.o.o.._NepovrSredstva_Aktualno_9.december 2021_EUsto.doc 2/7 

 

 

 

  

Vsebina 

 

Kazalo 

 
1 RAZPISI, objavljeni v tujini ............................................................................................................................ 3 

1.1 Razpis za LIFE program za leto 2021 ...................................................................................................... 3 

1.2 Transnacionalni program Interreg SREDNJA EVROPA 2021-2027: prvi razpis ......................................... 4 

1.3 Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: prvi razpis za standardne projekte ....................... 5 

1.4 Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: prvi razpis za projekte manjše vrednosti .............. 6 

2 POZIVI, objavljeni v tujini .............................................................................................................................. 7 

 

 

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: Evropska komisija 

Status: aktiven Datum objave:  

 13. 7. 2021 

Roki prijave: 

 22.09.2021 

 28.09.2021 

 30.11.2021 

 12.01.2022 

 07.04.2022 

Vir objave: https://cinea.ec.europa.eu/news/first-life-call-proposals-2021-opened-over-eur-580-million-
available-help-realise-your-project_en 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Razpis je namenjen financiranju projektov z naslednjih področij: narava in biotska raznovrstnost, 
krožno gospodarstvo in kakovost življenja, blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter 
prehod na čisto energijo. 

 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 580.000.000,00 EUR. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

 
Za sofinanciranje je namenjenih 580 milijonov evrov. 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

Dokumentacijo najdete na spletni strani agencije CINEA. Objavljenega je veliko koristnega gradiva 
za vodenje prijaviteljev skozi novi program LIFE in odprte razpise. Prijavitelji lahko na vseh odprtih 
razpisih najdejo posnete informativne seje, vključno s predstavitvenimi diapozitivi, ki nudijo 
nadaljnji vpogled v iskane projektne ideje. 
 
Prijave na razpis se oddajo po elektronski poti preko portala: »Funding & tender opportunities« .  
 
Razpis v primerjavi s prejšnjimi leti vsebuje kar nekaj sprememb, zato priporočamo vsem 
potencialnim prijaviteljem, da ga natančno preberete.  
 
V sredo, 8. septembra in četrtek, 9. septembra CINEA organizira Info dneva, kjer bo predstavljen 
razpis ter podane praktične informacije. Več o tem si lahko preberete na povezavi.  

 

 
  

1.1 Razpis za LIFE program za leto 2021 

https://cinea.ec.europa.eu/news/first-life-call-proposals-2021-opened-over-eur-580-million-available-help-realise-your-project_en
https://cinea.ec.europa.eu/news/first-life-call-proposals-2021-opened-over-eur-580-million-available-help-realise-your-project_en
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://cinea.ec.europa.eu/events/save-date-life-call-proposals-2021-qa-sessions_en
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Izdajatelj: Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg SREDNJA EVROPA 2021 - 2027 

Status: aktiven Datum objave:  

 15.11.2021 

Roki prijave: 

23.2.2022 

Vir objave:  https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html  

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Raziskave, inovacije, napredne tehnologije, kompetence za RIS3 in podjetništvo, energetska 
učinkovitost, podnebne spremembe in tveganja, krožno gospodarstvo, biodiverziteta in 
ekosistemi, trajnostna mobilnost in navezave na TEN-T, celostno upravljanje s sodelovanjem. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 72.000.000,00 EUR. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

 
Za sofinanciranje je namenjenih 72 milijonov evrov. 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

Javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjejta. V partnerstvih je močno 
zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju 
javnih politik.  

 
  

1.2 Transnacionalni program Interreg SREDNJA EVROPA 2021-2027: prvi razpis  

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html
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Izdajatelj: Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg ALPSKI PROSTOR 2021 - 2027 

Status: aktiven Datum objave:  

 19.11.2021 

Roki prijave: 

28.2.2022 

Vir objave:  https://www.alpine-space.eu/for-applicants/how-to-apply/  

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Raziskave, inovacije, napredne tehnologije, digitalna družba, energetska učinkovitost, podnebne 
spremembe in tveganja, krožno gospodarstvo, biodiverziteta in ekosistemi,... 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 25.000.000,00  EUR. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

 
Za sofinanciranje je namenjenih 25 milijonov evrov. 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

Javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjejta. V partnerstvih je močno 
zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju 
javnih politik.  

 
  

1.3 Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: prvi razpis za standardne projekte
  

https://www.alpine-space.eu/for-applicants/how-to-apply/
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Izdajatelj: Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg ALPSKI PROSTOR 2021 - 2027 

Status: aktiven Datum objave:  

 19.11.2021 

Roki prijave: 

22.4.2022 

Vir objave:  https://www.alpine-space.eu/for-applicants/how-to-apply/  

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Raziskave, inovacije, napredne tehnologije, digitalna družba, energetska učinkovitost, podnebne 
spremembe in tveganja, krožno gospodarstvo, biodiverziteta in ekosistemi,... 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 5.000.000,00 EUR. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

 
Za sofinanciranje je namenjenih 5 milijonov evrov. 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

Javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjejta. V partnerstvih je močno 
zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju 
javnih politik.  

  

1.4 Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: prvi razpis za projekte manjše 
vrednosti  

https://www.alpine-space.eu/for-applicants/how-to-apply/


Seznam aktualnih priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev ter ugodnejših posojil EU in drugo 

MK projekt d.o.o.._NepovrSredstva_Aktualno_9.december 2021_EUsto.doc 7/7 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

2 POZIVI, objavljeni v tujini 


