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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

1.1. Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko
Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2022 in 2023
Izdajatelj:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Status: aktiven

Datum objave:
29.01.2021

Rok prijave:
 Elektronska prijava je pravočasna, če je oddana na elektronski naslov:
PROTEUS@arrs.si do vključno 22. aprila 2021, do 15.00. ure
 Prijava v tiskani obliki je pravočasna, če prispe na naslov agencije do
22. aprila 2021, do 15.00.

Vir objave:
Kratek opis
predmeta
razpisa:

http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Francija/razpisi/21/razp-franc-proteus-22-23.asp

Predmet razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
znanstvenoraziskovalne projekte Proteus (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2022 in 2023
na vseh raziskovalnih področjih.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Francoska republika. Bilateralni projekti
trajajo dve leti.
Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih francoskih
raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih in francoskih raziskovalcev na razpise
programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter na ostale mednarodne razpise.

Višina
razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Čas izvajanja razpisa: Obdobje realizacije predmeta javnega razpisa je predvidoma od 1. 1. 2022
do 31. 12. 2023.
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2022-2023
znaša okvirno 40.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2022-2023 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti
ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:




so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register
zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o
kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni
list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v
okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo
osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.
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1.2. Javni razpis za Demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest In skupnosti
»JR PMIS«
Izdajatelj:
Status: aktiven

Vir objave:
Kratek opis
predmeta
razpisa:

Ministrstvo za javno upravo
Datum objave:
12. 02 2021

Rok prijave:
1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure
2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanjapametnih-mest-in-skupnosti-jr-pmis/
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.

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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1.3.

Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov in strateško partnerstvo
na področju mednarodne humanitarne pomoči v obdobju od 2021 do 2023

Izdajatelj:
Status: aktiven
Vir objave:

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Višina
razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Ministrstvo za zunanje zadeve
Datum objave:
Rok prijave:
19. 3. 2021 do 23.59
19. 2. 2021
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izvajanje-mednarodnih-razvojnihprojektov-in-stratesko-partnerstvo-na-podrocju-mednarodne-humanitarne-pomoci-v-obdobju-od2021-do-2023/
Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih projektov s področja mednarodnega
razvojnega sodelovanja in triletnega strateškega partnerstva na področju mednarodne
humanitarne pomoči, ki jih bodo izvajale nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji,
financiralo pa Ministrstvo za zunanje zadeve.
Javni razpis je razdeljen v štiri sklope, in sicer: (1) razvojni projekti v Podsaharski Afriki - trajnostno
upravljanje voda kot odziv na COVID-19, (2) razvojni projekt v Belorusiji - razvoj demokracije in
gospodarskih priložnosti, (3) razvojna projekta Naše pravice v državah Zahodnega Balkana in Afrike
in (4) strateško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči.
Ministrstvo za financiranje v obdobju od 2021 do 2023 namenja do 1.316.000 EUR po naslednjih
sklopih:
SKLOP A: Ministrstvo financira do 3 (tri) projekte v Podsaharski Afriki v skupni vrednosti do 741.000
EUR, in sicer za posamezen projekt v skupni višini do 247.000 EUR, od tega v letu 2021 v višini do
68.000 EUR, v letu 2022 v višini do 82.000 EUR in v letu 2023 v višini do 97.000 EUR.
Projekti v Podsaharski Afriki bodo morebiti uvrščeni na skupni slovensko – madžarski seznam
projektov v okviru vzpostavljenega bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko, zato bo
moral izbrani prijavitelj pripraviti del projektne dokumentacije v angleškem jeziku. Če bo projekt
sofinancirala Madžarska, bo z izbranim prijaviteljem sklenjen aneks k pogodbi z natančno
določenimi obveznostmi izvajalca, npr. uporaba madžarskega logotipa, delno poročanje v
angleškem jeziku. Vrednost projekta se ne spremeni.
SKLOP B: Ministrstvo financira do 1 (en) projekt v Belorusiji v skupni vrednosti do 120.000 EUR, in
sicer v letu 2021 v višini do 40.000 EUR, v letu v višini 2022 do 40.000 EUR in v letu 2023 v višini do
40.000 EUR.
SKLOP C: Ministrstvo financira do 2 (dva) projekta Naše pravice, in sicer 1 (enega) v državah
Zahodnega Balkana in 1 (enega) v državah Severne Afrike v skupni vrednosti do 90.000 EUR, in sicer
za posamezen projekt v skupni višini do 45.000 EUR, v letu 2021 v višini do 15.000 EUR, v letu 2022
v višini do 15.000 EUR in v letu 2023 v višini do 15.000 EUR.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

SKLOP D: Ministrstvo financira do 1 (eno) strateško partnerstvo za področje mednarodne
humanitarne pomoči, ki se izvaja v Sloveniji v skupni vrednosti do 365.000 EUR, in sicer v letu 2021
v višini do 60.000 EUR, v letu 2022 v višini do 145.000 EUR in v letu 2023 v višini do 160.000 EUR.
Od tega zneska mora izbrani strateški partner nameniti vsaj 275.000 EUR aktivnostim nujnega
odziva na krize in dolgoročnejše rehabilitacije (do 30.000 EUR v letu 2021, do 115.000 EUR v letu
2022 in do 130.000 EUR v letu 2023).
Na javni razpis se lahko prijavijo NVO, registrirane v RS. V tem razpisu se za NVO šteje organizacija
civilne družbe, ki ima status pravne osebe in jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne
osebe zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve, načelu
prostovoljnosti, nepridobitnosti, je neodvisna zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih
strank in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva in mora biti
splošno koristen ali dobrodelen. NVO so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o
ustanovah ali Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi) ali so humanitarne organizacije, ki imajo
sedež v RS in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, ali so verske
skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad Vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni
osebnosti. Posamezni prijavitelj lahko v okviru razpisa odda do največ 4 (štiri) prijave.
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1.4.

Javni razpis EUREKA 2021

Izdajatelj:
Status: aktiven
Vir objave:
Kratek opis
predmeta
razpisa:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave:
Rok prijave:
19. 4. 2021 do 23.59
5. 3. 2021
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-eureka-2021/
Namen Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021 je omogočiti
podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje
v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških
področjih programa EUREKA.
Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne
EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno - razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti
pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno - razvojnimi trendi, ter s
podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru.
Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 10 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA
projektov.

Višina
razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Skupna predvidena višina sredstev na razpisu je 4.084.000,00 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja: do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega prijavitelja
(12 mesecev izvajanja projekta).

Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z
drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje,
navedene v 5. točki razpisa.
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2. POZIVI, objavljeni v tujini

Trenutno ni novih aktivnih pozivov, objavljenih v tujini.
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