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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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11  RRAAZZPPIISSII,,  oobbjjaavvlljjeennii  vv  ttuujjiinnii  
 

 

11..11      RRaazzppiiss  zzaa  LLIIFFEE  pprrooggrraamm  zzaa  lleettoo  22002211    

 

 

Izdajatelj: Eurpean Commision  

 

Status: aktiven Datum objave: 

13.7.2021 

Rok prijave:   

 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: 

 

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. 

 

 

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/events/life-call-proposals-2021-qa-sessions_en
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11..22      TTrraannssnnaacciioonnaallnnii  pprrooggrraamm  IInntteerrrreegg  SSRREEDDNNJJAA  EEVVRROOPPAA  22002211--22002277::  

pprrvvii  rraazzppiiss    

 

 

Izdajatelj: Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg SREDNJA EVROPA 2021 – 2027 

 

Status: aktiven Datum objave: 

15.11.2021 

Rok prijave:   

 23. 02. 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: 

 

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. 

 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html
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11..33      TTrraannssnnaacciioonnaallnnii  AALLPPSSKKII  PPRROOSSTTOORR::  pprrvvii  rraazzppiiss  zzaa  ssttaannddaarrddnnee  

pprroojjeekkttee    

 

 

Izdajatelj: Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg ALPSKI PROSTOR 2021 – 2027 

 

Status: aktiven Datum objave: 

19.11.2021 

Rok prijave:   

 28. 02. 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: 

 

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. 

 

 

https://www.alpine-space.eu/for-applicants/how-to-apply/
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11..44      TTrraannssnnaacciioonnaallnnii  AALLPPSSKKII  PPRROOSSTTOORR::  pprrvvii  rraazzppiiss  zzaa  pprroojjeekkttee  mmaannjjššee  

vvrreeddnnoossttii  

 

 

Izdajatelj: Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg ALPSKI PROSTOR 2021 – 2027 

 

Status: aktiven Datum objave: 

19.11.2021 

Rok prijave:   

 22. 04. 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: 

 

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. 

 

 

https://www.alpine-space.eu/for-applicants/how-to-apply/
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11..55      JJaavvnnii  rraazzppiiss  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  sslloovveennsskkeeggaa  ddeellaa  sskkuuppnniihh  mmaaddžžaarrsskkoo  

sslloovveennsskkiihh  pprroojjeekkttoovv,,  kkjjeerr  NNKKFFIIHH  ddeelluujjee  vv  vvllooggii  vvooddiillnnee  aaggeenncciijjee    

 

 

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost 

 

Status: aktiven Datum objave: 

17.1.2022 

Rok prijave:   

 17. 03. 2022 

Vir objave: http://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/22/razpis-NKFIH-22.asp 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega madžarsko slovenskega 

raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu National Research, Development and Innovation 

Office - NKFIH (gl. povezavo), kot skupni raziskovalni projekt, v postopku mednarodne recenzije 

pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

350.000,00 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela slovenski del 

madžarsko slovenskih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja NKFIH pozitivno ocenjeni in pri 

katerih bo NKFIH sofinancirala madžarski del, do največ 350.000,00 EUR novih sprejetih 

obveznosti letno. Slovenski del skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta za 

posamezen raziskovalni projekt (ob sočasnem upoštevanju pravila, da mora znesek sofinanciranja 

madžarskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira NKFIH, presegati znesek 

sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta) ne sme presegati 100.000 EUR letno, 

preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji. Preračun v 

ekvivalent polne zaposlitve se izvede po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan 

zaključka javnega razpisa. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne 

zaposlitve za posamezno leto. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o 

izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register 

zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s 

predpisi agencije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

 

http://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/22/razpis-NKFIH-22.asp
https://nkfih.gov.hu/english/nrdi-fund/austrian-slovenian-thematic-research-projects-ann22-snn22/call-for-applications
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11..66      RRaazzppiiss  EEYYFF  zzaa  ssooffiinnaanncciirraannjjee  pprroojjeekkttoovv  vv  ookkvviirruu  mmllaaddiinnsskkee  

kkaammppaannjjee  zzaa  oožžiivviitteevv  ddeemmookkrraacciijjee  22002222    

 

 

Izdajatelj: Evropska mladinska fundacija (EYF) 

 

Status: aktiven Datum objave: 

17.1.2022 

Rok prijave:   

 16. 05. 2022 

Vir objave: https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/-/special-call-to-support-projects-within-

the-2022-youth-campaign-for-revitalising-democracy  

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

V obdobju od marca do oktobra 2022 bo v vseh državah Sveta Evrope potekala mladinska 

kampanja za spodbujanje demokracije, ki se bo osredotočala na tri ključna področja: oživitev 

demokracije, sodelovanje mladih in digitalizacija. 

 

V okviru kampanje se bodo odvijale številne aktivnosti na temo participatorne demokracije, 

namenje mladim, mladinskim delavcem, mladinskim organizacijam ter oblikovalcem mladinskih 

politik. V ta namen bo Evropska mladinska fundacija (EYF) mladinskim organizacijam, ki želijo 

organizirati dogodke v okviru kampanje, nudila finančno podporo za sofinanciranje pilotnih 

aktivnosti ter za sofinanciranje mednarodnih mladinskih srečanj. 

Pomembno: Prijave se lahko oddajo do 16. maja 2022. Ocenjevanje vlog bo potekalo 1. marca in 

16. maja. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo nevladne mladinske organizacije, ki so registrirane pri EYF. Navodila 

in pogoje za registracijo najdete tukaj. 

 

Upravičene bodo prijave aktivnosti, ki bodo: 

 organizirane v okviru mladinske kampanje za spodbujanje demokracije 2022, 

 se bodo odvile v eni od držav članic Sveta Evrope 

 se bodo osredotočale na eno od tem kampanje: oživitev demokracije, sodelovanje mladih 

in digitalizacija, 

 se bodo odvile med marcem in oktobrom 2022 in trajale največ šest mesecev. 

Glede drugih pogojev glej spletno stran. 

 

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/-/special-call-to-support-projects-within-the-2022-youth-campaign-for-revitalising-democracy
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/-/special-call-to-support-projects-within-the-2022-youth-campaign-for-revitalising-democracy
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/pilot-activity
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/pilot-activity
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/international-activity
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/registration
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22  PPOOZZIIVVII,,  oobbjjaavvlljjeennii  vv  ttuujjiinnii    
 

 

 

 


