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

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

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. 

 

Čas izvajanja razpisa: Obdobje realizacije predmeta javnega razpisa je predvidoma od  1. 1. 2022 
do 31. 12. 2023. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2022-2023 
znaša okvirno 40.000,00 EUR. 

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

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. 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

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. 

 
 
  

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

mailto:PROTEUS@arrs.si
http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Francija/razpisi/21/razp-franc-proteus-22-23.asp
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Izdajatelj: Ministrstvo za javno upravo 

Status: aktiven Datum objave:  

12. 02 2021 

Rok prijave: 
1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure 
2. rok: 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. 
 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

Sodelujejo lahko občine, ki že imajo določene rešitve pametnih mest, kot tudi občine, ki šele 
stopajo na pot digitalizacije. 

  

1.2. 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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Izdajatelj:  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Status: aktiven Datum objave:  

5. 3. 2021 

Rok prijave: 
19. 4. 2021 do 23.59 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-eureka-2021/  

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

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: 

 

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

Maksimalna 
višina 
sofinanciranja: 

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

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

 
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. 

 
  

1.3. Javni razpis EUREKA 2021 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-eureka-2021/
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Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

Status: aktiven Datum objave:  

16. 3. 2021 

Rok prijave: 
30. 4. 2021 oziroma do zapolnitve predstavitvenih kapacitet 

Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpis/363  

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Poglavitni cilj je pridobiti podjetja, ki delujejo v skladu s smernicami nacionalne kampanje za 
promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.«, katere 
namen je promovirati slovenska podjetja, ki s svojimi prebojnimi rešitvami izkazujejo ključne 
konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva: zeleno, ustvarjalno, pametno in v okviru 
področij krovnih tematik na Slovenskem paviljonu. 

 

Cilj javnega povabila 

Z javnim povabilom želi naročnik pridobiti podjetja s področja različnih gospodarskih dejavnosti za 
celovito predstavitev Slovenije na svetovni razstavi, ki bo prvič v zgodovini organizirana v eni od 
arabskih držav, Združenih arabskih emiratih, središču in stičišču poslovne in kulturne dejavnosti v 
tistem delu sveta, kjer ima v mestu Dubaj svojo podružnico več kot 70% največjih svetovnih 
podjetij. To poleg splošne in turistične predstavitve Slovenije predstavlja izredno priložnost za 
učinkovito gospodarsko promocijo slovenskih podjetij ter sklepanje novih poslovnih vezi in 
partnerstev. 

 

Predmet javnega povabila 

Svetovna razstava EXPO 2020 Dubaj bo od letošnjega od 1. oktobra, pa do 31. marca prihodnjega 
leta potekala v Združenih arabskih emiratih, v mestu Dubaj. Na rekordni izvedbi svetovne razstave  
se bo predstavilo več kot 190 držav, organizatorji pa pričakujejo, da bo njihove paviljone in 
razstavne prostore obiskalo skupaj več kot 25 milijonov obiskovalcev. 

 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

Podjetjem predlagamo, da se pozanimajo o možnostih pridobitve naslednjih vavčerjev za pokritje 
dela stroškov: 

a) Vavčer za nastop na mednarodnih forumih v tujini, ki je dostopen na spletnem naslovu 
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79  in omogoča mikro, malim in srednje 
velikim podjetjem, da pridobijo sofinancirane upravičene stroške v višini največ 60%. 
Minimalna višina subvencije je 300 EUR, maksimalna pa 3.000 EUR, višina sredstev, ki so na 
razpolago, je 500.000 EUR. 

b) Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, ki je dostopen na spletnem naslovu 
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80  in omogoča mikro, malim in srednje 
velikim podjetjem, da pridobijo sofinancirane upravičene stroške v višini največ 60%. 
Minimalna višina subvencije je 300 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR, višina sredstev, ki so na 
razpolago, je 800.000 EUR. 

 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

Pri projektu »Slovenija na EXPO 2020 Dubaj« lahko sodeluje pravna oseba ali samostojni podjetnik, 
ki ima interes sodelovati na svetovni razstavi v okviru predstavitve Slovenije, pri čemer morata biti 
vsebina njegove predstavitve in promocija proizvodov ter storitev vsebinsko povezani s krovnimi 
tematikami svetovne razstave in slovenskega paviljona ter s ciljno vsebino predstavitve Slovenije 
na EXPO 2020 Dubaj. 

 
 

  

2. POZIVI, objavljeni v tujini 

2.1. Javno povabilo za sodelovanje podjetij pri projektu »Slovenija na EXPO 2020 Dubaj« 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/363
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80
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Izdajatelj: SPIRIT Slovenija 

Status: aktiven Datum objave:  

16. 3. 2021 

Rok prijave: 
31. 3. 2021 oziroma do zapolnitve predstavitvenih kapacitet 

Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpis/362  

 

https://expo2020slovenia.si/partnerji  

 

Kratek opis 
predmeta 
razpisa: 

Cilj javnega povabila 

Z javnim povabilom želi naročnik pridobiti partnerje Republike Slovenije na EXPO 2020 Dubaj s 
področja različnih gospodarskih dejavnosti za celovito predstavitev Slovenije na svetovni razstavi, 
ki bo prvič v zgodovini organizirana v eni od arabskih držav, Združenih arabskih emiratih, središču 
in stičišču poslovne in kulturne dejavnosti v tistem delu sveta, kjer ima v mestu Dubaj svojo 
podružnico več kot 70% največjih svetovnih podjetij. To poleg splošne in turistične predstavitve 
Slovenije predstavlja izredno priložnost za učinkovito gospodarsko promocijo slovenskih podjetij 
ter sklepanje novih poslovnih vezi in partnerstev. 

 

Poglavitni cilj je pridobiti partnerje, ki delujejo v skladu s smernicami nacionalne kampanje za 
promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.«, katere 
namen je promovirati slovenska podjetja, ki s svojimi prebojnimi rešitvami izkazujejo ključne 
konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva: zeleno, ustvarjalno, pametno in v okviru 
področij krovnih tematik na Slovenskem paviljonu. 

 

Predmet javnega povabila 

Svetovna razstava EXPO 2020 Dubaj bo od letošnjega od 1. oktobra, pa do 31. marca prihodnjega 
leta potekala v Združenih arabskih emiratih, v mestu Dubaj. Na rekordni izvedbi svetovne razstave  
se bo predstavilo več kot 190 držav, organizatorji pa pričakujejo, da bo njihove paviljone in 
razstavne prostore obiskalo skupaj več kot 25 milijonov obiskovalcev. 

Višina 
razpoložljivih 
sredstev: 

 
Vrednost posameznega partnerskega paketa je 100.000 EUR brez DDV. 

 

Ciljne skupine 
oz. potencialni 
upravičenci: 

Pri projektu »Slovenija na EXPO 2020 Dubaj« lahko kot  partner sodeluje pravna oseba, ki ima 
interes sodelovati na svetovni razstavi v okviru predstavitve Slovenije, in ki želi skozi izpostavljeno 
vlogo na največjem poslovnem dogodku leta 2021 in leta 2022 utrjevati prepoznavnost na arabskih 
in drugih trgih ter graditi svoj ugled skupaj z državo Slovenijo, pri čemer morata biti vsebina njegove 
predstavitve in promocija proizvodov ter storitev vsebinsko povezani s krovnimi tematikami 
svetovne razstave in slovenskega paviljona ter s ciljno vsebino predstavitve Slovenije na EXPO 2020 
Dubaj. 
 

 

2.2. Javno povabilo za partnerje Republike Slovenije pri sodelovanju na svetovni 
razstavi EXPO 2020 Dubaj 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/362
https://expo2020slovenia.si/partnerji

