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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  zzbbiirraannjjee  pprreeddllooggoovv  vv  ookkvviirruu  pprrooggrraammaa  vvsseežžiivvlljjeennjjsskkoo  

uuččeennjjee  --  IIzzvvaajjaannjjee  eevvrrooppsskkiihh  ssttrraatteešškkiihh  cciilljjeevv  pprrii  iizzoobbrraažžeevvaannjjuu  iinn  

uussppoossaabblljjaannjjuu  ((EETT  22002200))  ((ssooddeelloovvaannjjee  zzaaiinntteerreessiirraanniihh  ssttrraannii,,  

eekkssppeerriimmeennttiirraannjjee  iinn  iinnoovvaacciijjee))  

 

Izdajatelj: EACEA 

Status: aktiven Datum objave:  Rok prijave:  

- 16.9.2013 

Vir objave:  

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_ecet_2013_en.php 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Splošni cilj razpisa za zbiranje predlogov je na podlagi strateškega okvira ET 2020 

spodbujati evropsko politično sodelovanje in tako podpirati prizadevanja držav za 

izpolnjevanje ciljev strategije Evropa 2020, kot je navedeno v letnem pregledu rasti za leto 

2013 in sporočilu o ponovnem razmisleku o izobraževanju z:  

— zagotavljanjem podpore ozaveščanju in institucionalni zavezi, usklajevanju in partnerstvu 

z vsemi zainteresiranimi stranmi za spodbujanje zlasti znanja in spretnosti za rast in 

konkurenčnost ter zaposljivost mladih (del A),  

— spodbujanjem razvoja, preskušanja in ocenjevanja – na podlagi preskusov na terenu – 

inovativnih rešitev politike za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja (del B).  

 

Razpis tudi omogoča ministrstvom in zainteresiranim stranem, da v praksi preskusijo 

izvajanje inovativnih politik (eksperimentiranje na področju politike), ki obravnavajo 

evropske cilje. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

4 milijone EUR. Agencija namerava dodeliti razpoložljivi znesek v naslednjem razmerju: 1 

200.000 EUR za del A in 2.800.000 EUR za del B. Vendar bo končna dodelitev odvisna od 

števila in kakovosti prejetih predlogov za dela A in B. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Finančni prispevek Evropske unije ne bo presegel 75 % skupnih upravičenih stroškov. 

Najvišji znesek dotacije na projekt bo znašal 120.000 EUR za del A in 800.000 EUR za del 

B. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Prijave lahko pošljejo organizacije (vključno z vsemi partnerskimi organizacijami) s sedežem 

v eni od naslednjih držav, ki sodelujejo v programu Vseživljenjsko učenje:  

- eni od 27 držav članic Evropske unije, 

 - eni od treh držav EGP/EFTA: na Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem,  

- v državah kandidatkah: na Hrvaškem, v Turčiji,  

- Švici,  

- Srbiji, Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Albaniji in Črni 

gori.  

Tretje države pri tej akciji ne morejo sodelovati.  

Del A – Podpora nacionalnemu izvajanju ciljev evropskega sodelovanja pri izobraževanju in 

usposabljanju (ET 2020) ter ozaveščanju o njih  

- Na razpis za dodelitev nepovratnih sredstev se lahko prijavijo le nacionalna partnerstva, 

sestavljena iz vsaj treh organizacij, ki vključujejo vsaj enega ali več nacionalnih ali 

regionalnih organov, pristojnih za politike izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega 

učenja (predšolsko, osnovnošolsko, poklicno izobraževanje in usposabljanje, visokošolsko 

izobraževanje in izobraževanje odraslih), ter druge organe in organizacije zainteresiranih 

strani, ki so neposredno vključene v razvoj in izvajanje takih politik.  

Del B – Podpora pri izvajanju inovativnih rešitev politike na institucionalni ravni za 

preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja v skladu s prednostnimi nalogami, določenimi v 

strategiji Evropa 2020 in strateškem okviru ET 2020.  

- Na razpis za dodelitev nepovratnih sredstev se lahko prijavijo le nadnacionalna partnerstva 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_ecet_2013_en.php
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nacionalnih ali regionalnih ministrstev, pristojnih za razvoj in izvajanje politik izobraževanja, 

usposabljanja in vseživljenjskega učenja, ali drugih organizacij, ki jih taka ministrstva 

imenujejo za prijavo na razpis. 

11..22      SSCCOOPPEESS  ((SScciieennttiiffiicc  ccoo--ooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee  aanndd  

SSwwiittzzeerrllaanndd))  --  CCaallll  ffoorr  PPrrooppoossaallss  

 

Izdajatelj: Švicarska nacionalna znanstvena fundacija (SNSF) 

Status: aktiven Datum objave: 20.3.2013 Rok prijave:  

- Conference Grants  
Applications can be submitted continuously.  

Joint Research Projects  
Applications must be submitted to SNSF by 

20 September 2013.  

Preparatory Grants  
Applications must be submitted to SNSF by 

31 August 2013.  

Valorisation Grants  
Applications for Valorisation Grants can only 

be requested as a follow-up of an accepted 

Joint Research Project at the latest until 

31.12.2015. 

Vir objave: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/int_sco_call.pdf 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

SCOPES is open for activities within all scientific disciplines ranging from humanities and 

social sciences to natural, technological science and engineering sciences, biology and medi-

cine. As SCOPES does not provide thematic priorities, scientists are free to submit in a bot-

tom-up way any thematic proposal that may contribute to the objectives of the programme. 

Projects are evaluated according to their scientific merit. However, to further stimulate the 

achievement of the programme’s objectives, other important aspects must be taken into ac-

count:  

 

 

 

 

 

Taking these principles into account will considerably enhance the chances for a proposal to 

be accepted for funding. 

The following types of funding instruments are offered:  

 

nference Grants  

 Joint Research Projects   

 Institutional Partnerships   

 Preparatory Grants   

 Valorisation Grants   

  

For funding instruments that require the building of consortia (Joint Research Projects and 

In-stitutional Partnerships), the following collaborations are eligible for funding:  

a) Bilateral projects  

(e.g. one partner from Switzerland and one partner from a partner country)  

These are only possible with countries of the category A.  

b) Multilateral projects  

(e.g. one partner from Switzerland and two or more partners from partner countries)  

These are possible with countries of the category A and with a combination of countries 

category A + B. In the case of a collaboration involving partners from the category A and B, 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/int_sco_call.pdf
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at least 50% of the funding must go to the partner(s) from category A.  

All partner teams must have a substantial role in the partnership and complement each other 

in order to have a reasonable and balanced consortium. Therefore, all the Eastern European 

part-ner teams should claim for more or less equal budget amounts. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

16 mio CHF 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

The application must be submitted by the Swiss main applicant (= future co-ordinator 

of the project) through the SNSF web platform www.mysnf.ch. The online submission 

facility will be activated from 2 April 2013 onwards.  

 

Category A  
The first category comprises the countries on the OECD-DAC list of ODA (Official 

Development Assistance) recipients (see  

http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20f

lows.pdf ):  

-Herzegovina, Kosovo, Macedonia, 

Montenegro, Serbia  

 

 

 

 

Category B  
-Member States: Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithua-nia  

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf
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11..33      CCIIPP  EECCOO--IINNNNOOVVAATTIIOONN  --  CCaallll  ffoorr  PPrrooppoossaallss  22001133  

 

Izdajatelj: Evropska komisija 

Status: aktiven Datum objave:  Rok prijave: 5.9.2013 do 17. ure 

 

Vir objave: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Evropska komisija je v okviru okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost objavila 

razpis za zbiranje predlogov v vrednosti 31,5 milijona evrov za 45 najboljših projektov s 

področja ekoloških inovacij. Do 5. septembra 2013 lahko prijavite predloge za uvedbo novih 

okoljskih rešitev na trg na naslednjih področjih: recikliranje materialov, voda, trajnostni 

gradbeni proizvodi, zeleno poslovanje ter sektor hrane in pijače. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

31,5 milijona evrov 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

V okviru razpisa se stroški projekta financirajo do 50 %, letos pa naj bi podprli približno 45 

novih projektov 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe s sedežem v eni od upravičenih držav, ki 

izpolnjujejo v razpisu navedene pogoje. Razpis je namenjen predvsem zasebnim podjetjem, 

zlasti malim in srednjim podjetjem iz EU, ki so razvila inovativne okolju prijazne proizvode, 

postopke ali storitve, vendar imajo težave pri njihovem preboju na trg. 

 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm
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11..44  RRaazzppiiss  zzaa  zzbbiirraannjjee  pprreeddllooggoovv  ––  EEAACCEEAA//0066//1133  --  PPrrooggrraamm  „„MMllaaddii  vv  

aakkcciijjii““::  AAkkcciijjaa  44..66  ––  PPaarrttnneerrssttvvaa  

 

Izdajatelj: EACEA 

Status: aktiven Datum objave: 28.5.2013 Rok prijave: 5.9.2013  

 

Vir objave: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:148:0004:0007:SL:PDF 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je podpreti partnerstva z regionalnimi ali lokalnimi 

javnimi organi ali drugimi zainteresiranimi stranmi, ki delujejo na področju mladine na 

evropski ravni, da bi dolgoročno razvijali projekte, ki združujejo različne ukrepe programa 

„Mladi v akciji“.  

V okviru tega razpisa so upravičene naslednje dejavnosti:  

— nadnacionalne mladinske izmenjave,  

— nacionalne ali nadnacionalne mladinske pobude,  

— evropska prostovoljna služba,  

— usposabljanje in mreženje. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2.500.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Najvišji znesek subvencije za vsak projekt ne bo presegal 100.000 EUR. Finančna pomoč 

agencije ne sme presegati 50 % skupnih upravičenih stroškov projekta. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Prijavijo se lahko:  

— lokalni ali regionalni javni organ,  

— združenje ali mreža regionalnih in/ali lokalnih javnih organov,  

— evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, 

— nepridobitni organ, dejaven na področju mladine na evropski ravni (ENVO), ki ima 

članske organizacije v najmanj osmih (8) državah programa „Mladi v akciji“,  

— fundacija, dejavna na ravni EU na področju mladine,  

— gospodarska družba/podjetje/pridobitni organ, ki deluje na področju družbene 

odgovornosti gospodarskih družb v korist mladih.  

Če je v projektu izrecno navedeno, da se program dejavnosti izvaja skupaj z enim ali več 

soorganizatorji (postopek B), je (so) ta (te) organizacija(-e) lahko:  

— lokalni ali regionalni javni organ,  

— združenje ali mreža regionalnih in/ali lokalnih javnih organov,  

— evropsko združenje za teritorialno sodelovanje,  

— nepridobitna nevladna organizacija (NVO),  

— nepridobitni organ, dejaven na področju mladine na evropski ravni (ENVO), ki ima 

članske organizacije v najmanj osmih (8) državah programa „Mladi v akciji“,  

— fundacija, dejavna na ravni EU na področju mladine,  

— gospodarska družba/podjetje/pridobitni organ, ki deluje na področju družbene 

odgovornosti gospodarskih družb v korist mladih.  

Kandidati morajo imeti pravni status in morajo biti  

– do roka, določenega za predložitev predlogov  

– vsaj dve leti pravno registrirani v eni od držav programa.  

Države programa so:  

— države članice Evropske unije;  

— navedene države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA): Islandija, Lihtenštajn, 

Norveška in Švica,  

— države kandidatke, ki so deležne ugodnosti predpristopne strategije, v skladu s splošnimi 

načeli in splošnimi pogoji ter načeli, določenimi v okvirnih sporazumih, sprejetih s temi 

državami glede njihove udeležbe v programih EU: Hrvaška in Turčija. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:148:0004:0007:SL:PDF
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11..55    RRAAZZPPIISS  ZZAA  ZZBBIIRRAANNJJEE  PPRREEDDLLOOGGOOVV  ––  EEAACCEEAA//1122//1133  --  PPrrooggrraamm  

„„MMllaaddii  vv  aakkcciijjii““::  AAkkcciijjaa  44..33  ––  PPooddppoorraa  zzaa  mmoobbiillnnoosstt  mmllaaddiinnsskkiihh  

ddeellaavvcceevv  

 

Izdajatelj: EACEA 

Status: aktiven Datum objave: 29.5.2013 Rok prijave: 10.9.2013  

 

Vir objave:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:150:0020:0023:SL:PDF 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je podpreti mobilnost in izmenjavo mladinskih 

delavcev ter tako spodbuditi pridobivanje novih znanj, spretnosti in kompetenc, s čimer bodo 

izboljšali svoje veščine kot strokovnjaki na področju mladine.  

 

S spodbujanjem dolgoročnih nadnacionalnih učnih izkušenj mladinskih delavcev bo ta akcija 

težila tudi h krepitvi zmogljivosti struktur, vključenih v projekt, ki jih bodo osvežile izkušnje 

in drugačna stališča mladinskih delavcev iz različnih okolij.  

 

Poleg tega bo razpis spodbudil mrežno povezovanje mladinskih struktur v Evropi in prispeval 

k prednostni nalogi politike s ciljem podpore, priznanja in strokovnega razvoja mladinskega 

dela kot medsektorskega orodja politike v Evropi. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

755.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Največji znesek dotacije ne sme presegati 25.000 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Predloge lahko oddajo le nepridobitne organizacije.  

Te organizacije so lahko:  

— nevladne organizacije (NVO),  

— organi, dejavni na področju mladih na evropski ravni (ENVO), ki imajo svoje organizacije 

članice v najmanj osmih (8) državah programa „Mladi v akciji“,  

— javni organi na regionalni ali lokalni ravni. To velja za organizacije, ki prijavljajo projekt, 

in partnerske organizacije.  

 

Kandidati morajo biti  

– na datum roka za predložitev predlogov  

– že vsaj dve leti pravno registrirani v eni od držav programa.  

 

Države programa so:  

— države članice Evropske unije;  

— navedene države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA): Islandija, Lihtenštajn, 

Norveška in Švica,  

— države kandidatke, ki so deležne ugodnosti predpristopne strategije, v skladu s splošnimi 

načeli in splošnimi pogoji ter načeli, določenimi v okvirnih sporazumih, sprejetih s temi 

državami glede njihove udeležbe v programih EU: Hrvaška in Turčija.  

 

Projekti morajo temeljiti na trdnem partnerstvu med dvema partnerskima organizacijama iz 

dveh različnih držav programa, od katerih je vsaj ena v državi članici EU, pri čemer 

partnerski organizaciji delujeta kot organizacija napotiteljica oziroma organizacija gostiteljica 

mladinskega(-ih) delavca(-ev), vključenega(-ih) v projekt. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:150:0020:0023:SL:PDF


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  ––  EEUU  iinn  ddrruuggoo  
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11..66    PPoossttiinngg  ooff  wwoorrkkeerrss::  eennhhaanncciinngg  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ccooooppeerraattiioonn  aanndd  aacccceessss  

ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  --  CCaallll  ffoorr  PPrrooppoossaallss  VVPP//22001133//000088  

 

Izdajatelj: Evropska komisija, GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje 

Status: aktiven Datum objave: Rok prijave: 13.9.2013  

 

Vir objave: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=379&furtherCalls=yes 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je 

objavil javni razpis, katerega namen je financiranje pobud za krepitev izvajanja, uporabe in 

uveljavljanja Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev v 

praksi. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

2.440.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Komisija bo sofinancirala do 80 % upravičenih stroškov. Podprtih bo okoli sedem projektov 

v vrednosti okoli 350.000 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Upravičeni kandidati morajo:  

• spadati v eno od naslednjih kategorij: javni organi, mednarodne organizacije, neprofitne 

organizacije, raziskovalni centri in inštituti, univerze in organizacije civilne družbe, socialni 

partnerji na vseh ravneh, podjetja, evropski sveti delavcev;  

• biti pravilno ustanovljene in registrirane pravne osebe, ki imajo svoj statutarni sedež v eni 

od držav članic Evropske unije ali na Hrvaškem 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=379&furtherCalls=yes


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  ––  EEUU  iinn  ddrruuggoo  
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11..77  RRaazzppiiss  zzaa  zzbbiirraannjjee  pprreeddllooggoovv  vv  ookkvviirruu  ddeelloovvnneeggaa  pprrooggrraammaa  SSeeddmmeeggaa  

ookkvviirrnneeggaa  pprrooggrraammaa  EESS  zzaa  rraazziisskkaavvee,,  tteehhnnoolloošškkii  rraazzvvoojj  iinn  

pprreeddssttaavviittvveennee  ddeejjaavvnnoossttii  ––  FFEEEEDDTTRRIIAALLSS  KKBBBBEE  22001133  

 

Izdajatelj: Evropska komisija, 7OP 

Status: aktiven Datum objave: 28.6.2013 Rok prijave: 1.10.2013  

 

Vir objave: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=TNtmRV

8LYThbzhQhh5vzJBQ8qbQhRYYlL1z7rpPKnDcwT2z8fGGx!1819829539?callIdentifier=F

P7-KBBE-2013-FEEDTRIALS&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Objavljen je razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa Sodelovanje za leto 

2013 sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene 

dejavnosti. Predlogi se predložijo za razpis v okviru posebnega programa „Sodelovanje“: 

Prehrana, kmetijstvo in ribištvo ter biotehnologija (FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS). 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

3.000.000 EUR 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

7. Okvirni program za raziskovanje in tehnološki razvoj je odprt za pravne osebe s sedežem v 

eni od držav, sodelujočih v programu. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=TNtmRV8LYThbzhQhh5vzJBQ8qbQhRYYlL1z7rpPKnDcwT2z8fGGx!1819829539?callIdentifier=FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS&specificProgram=COOPERATION%23wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=TNtmRV8LYThbzhQhh5vzJBQ8qbQhRYYlL1z7rpPKnDcwT2z8fGGx!1819829539?callIdentifier=FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS&specificProgram=COOPERATION%23wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=TNtmRV8LYThbzhQhh5vzJBQ8qbQhRYYlL1z7rpPKnDcwT2z8fGGx!1819829539?callIdentifier=FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS&specificProgram=COOPERATION%23wlp_call_FP7


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  ––  EEUU  iinn  ddrruuggoo  
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11..88    FFaacciilliittaattiinngg  ttrraannssnnaattiioonnaall  llooww  sseeaassoonn  ttoouurriissmm  eexxcchhaannggeess  iinn  EEuurrooppee  

eennccoouurraaggiinngg  SSeenniioorr  CCiittiizzeennss  ttoo  ttrraavveell    

 

Izdajatelj: DG Enterprise and Industry 

Status: aktiven Datum objave: 27.6.2013 Rok prijave: 26.9.2013  

 

Vir objave: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=fg8KRpX

GLQLMMJGDkdPQSqQX61ypYk9rwqgXRJyrZdY0xsL7rsy8!259407533?callIdentifier=75

-G-ENT-CIP-13-B-N03S01&specificProgram=EIP 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Generalni direktorat Evropske komisije za podjetništvo in industrijo je objavil javni razpis, 

namenjen spodbujanju čezmejnega turizma starejših v nizki sezoni. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

1.000.000 € 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Komisija bo podprla do štiri projekte v vrednosti do 340,000.00 €. Sofinancira se do 70% 

upravičenih stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz držav članic EU, držav članic EEA/EFTA 

(Islandija, Norveška, Lihtenštajn) ali iz Hrvaške, Makedonije, Turčije, Albanije, Črne gore, 

Srbije in Izraela, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo najmanj štirih 

organizacij iz štirih upravičenih držav. Sodelujejo lahko tudi nevladne organizacije, pri čemer 

pa mora biti vsaj en partner konzorcija malo ali srednje veliko podjetje, en partner pa organ 

državne oblasti na nacionalni ravni. 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=fg8KRpXGLQLMMJGDkdPQSqQX61ypYk9rwqgXRJyrZdY0xsL7rsy8!259407533?callIdentifier=75-G-ENT-CIP-13-B-N03S01&specificProgram=EIP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=fg8KRpXGLQLMMJGDkdPQSqQX61ypYk9rwqgXRJyrZdY0xsL7rsy8!259407533?callIdentifier=75-G-ENT-CIP-13-B-N03S01&specificProgram=EIP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=fg8KRpXGLQLMMJGDkdPQSqQX61ypYk9rwqgXRJyrZdY0xsL7rsy8!259407533?callIdentifier=75-G-ENT-CIP-13-B-N03S01&specificProgram=EIP


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  ––  EEUU  iinn  ddrruuggoo  
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11..99    JJaavvnnii  rraazzppiiss  --  EEvvrrooppsskkoo  ssooddeelloovvaannjjee  nnaa  ppooddrrooččjjuu  zznnaannoossttii  iinn  

tteehhnnoollooggiijjee  ((CCOOSSTT))    

 

Izdajatelj: Evropska komisija 

Status: aktiven Datum objave: 11.6.2013 Rok prijave: 27.9.2013 do 17. ure 

 

Vir objave: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:165:0011:0012:SL:PDF 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

COST vabi k predložitvi predlogov projektov, ki bodo prispevali k znanstvenemu, 

tehnološkemu, gospodarskemu, kulturnemu ali družbenemu razvoju Evrope. Še posebno so 

dobrodošli predlogi projektov, ki so podlaga za druge evropske programe in/ali jih predložijo 

mlajši raziskovalci. COST samih raziskav NE financira, pač pa podpira dejavnosti v zvezi s 

povezovanjem v mreže, kot so sestanki, konference, krajše znanstvene izmenjave in 

dejavnosti ozaveščanja in povezovanja. Trenutno podpira okoli 250 znanstvenih mrež 

(projektov). 

 

COST zajema devet širših področij (biomedicina in molekularne bioznanosti; kemija ter 

molekularne znanosti in tehnologije; znanost zemeljskega sistema in okoljsko ravnanje; hrana 

in kmetijstvo; gozdovi, njihovi proizvodi in storitve; posamezniki, družbe, kulture in zdravje; 

informacijske in komunikacijske tehnologije; snovi, fizika in nanoznanosti; prevoz in razvoj 

mest). Na spletni strani http://www.cost.eu je pojasnjeno, kaj naj bi pokrivala posamezna 

področja. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Finančna podpora za projekt, v katerem sodeluje 19 držav, je v obsegu 130 000 EUR na leto, 

običajno za obdobje 4 let, kar je odvisno od razpoložljivih proračunskih sredstev. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

V predloge projektov naj bodo vključeni raziskovalci iz vsaj petih držav, ki sodelujejo v 

COST. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:165:0011:0012:SL:PDF


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  ––  EEUU  iinn  ddrruuggoo  
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11..1100      PPRROOGGRREESSSS::  CCaallll  ffoorr  pprrooppoossaallss  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  44--yyeeaarr  

ffrraammeewwoorrkk  ppaarrttnneerrsshhiipp  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  EEUU--lleevveell  NNGGOO  nneettwwoorrkkss  

 

Izdajatelj: Evropska Komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje 

Status: aktiven Datum objave:  Rok prijave: 6.9.2013  

 

Vir objave: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=383&furtherCalls=yes 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

 

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v 

okviru programa Progress objavil javni razpis, namenjen sklenitvi štiriletnega partnerskega 

sporazuma z mrežami NVO na evropski ravni, ki so dejavne na področju  

1. socialnega vključevanja in zmanjševanja revščine ter  

2. spodbujanja mikrofinanciranja in financiranja socialnega podjetništva. 

 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

V letu 2014 bo za sklop 1 na voljo 10.000.000 EUR, za sklop 2 pa 1.000.000 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov.  

V okviru sklopa 1 lahko mreže zaprosijo sredstva v višini od 100.000 do 300.000 EUR na 

leto, v okviru sklopa 2 pa od 100.000 do 1.000.000 EUR. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

 

Na razpis se lahko prijavijo mreže nevladnih organizacij na EU ravni, ki so aktivne na enem 

od zgoraj navedenih področij, so ustanovljene v eni od sodelujočih držav v programu 

Progress (države članice EU, Norveška, Lihtenštajn, Islandija, Makedonija, Srbija in Turčija), 

povezujejo organizacije iz najmanj 15 evropskih držav ter izpolnjujejo druge v razpisu 

navedene pogoje. 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=383&furtherCalls=yes


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  ––  EEUU  iinn  ddrruuggoo  
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11..1111      PPRROOGGRREESSSS  --  NNGGOOss  oorrggaanniisseedd  aatt  EEuurrooppeeaann  lleevveell  --  AAccttiioonn  ggrraannttss  

22001133  

 

Izdajatelj: Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost 

Status: aktiven Datum objave: 17.7.2013 Rok prijave: 1.10.2013  

 

Vir objave: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_prog_ag_ngos_en.htm 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru 

programa Progress objavil javni razpis, na katerega se lahko prijavijo nevladne organizacije 

na evropski ravni, ki izvajajo dejavnosti razvoja, implementacije in monitoringa evropskih in 

nacionalnih politik ter zakonov na naslednjih področjih:  

1. nediskriminacija in integracija Romov;  

2. enake možnosti oseb s posebnimi potrebami;  

3. enakost spolov. 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

Področje nediskriminacije in integracija Romov: 4.300.000 EUR;  

enake možnosti za osebe s posebnimi potrebami: 2.100.000 EUR;  

enakost med spoloma: 950.000 EUR. 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije na evropski ravni, ki so ustanovljene v eni 

od držav, sodelujočih v programu Progress, povezujejo organizacije iz najmanj 15 evropskih 

držav ter izpolnjujejo druge v razpisu navedene pogoje. 

 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_prog_ag_ngos_en.htm


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  ––  EEUU  iinn  ddrruuggoo  
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11..1122          JJaavvnnii  rraazzppiiss  --  EEvvrrooppsskkoo  ssooddeelloovvaannjjee  nnaa  ppooddrrooččjjuu  zznnaannoossttii  iinn  

tteehhnnoollooggiijjee  ((CCOOSSTT))  

 

Izdajatelj: Evropska komisija 

Status: aktiven Datum objave: 11.6.2013 Rok prijave: 27.9.2013  do 17. ure 

 

Vir objave: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:165:0011:0012:SL:PDF 

 

Kratek opis 

predmeta 

razpisa: 

COST vabi k predložitvi predlogov projektov, ki bodo prispevali k znanstvenemu, 

tehnološkemu, gospodarskemu, kulturnemu ali družbenemu razvoju Evrope. Še posebno so 

dobrodošli predlogi projektov, ki so podlaga za druge evropske programe in/ali jih predložijo 

mlajši raziskovalci. COST samih raziskav NE financira, pač pa podpira dejavnosti v zvezi s 

povezovanjem v mreže, kot so sestanki, konference, krajše znanstvene izmenjave in 

dejavnosti ozaveščanja in povezovanja. Trenutno podpira okoli 250 znanstvenih mrež 

(projektov). 

 

Predlagatelji se lahko za informacije in navodila obrnejo na svoje nacionalne koordinatorje 

COST (NKC) – glej http://www.cost.eu/cnc 

Višina 

razpoložljivih 

sredstev: 

 

Maksimalna 

višina 

sofinanciranja: 

Finančna podpora za projekt, v katerem sodeluje 19 držav, je v obsegu 130 000 EUR na leto, 

običajno za obdobje 4 let, kar je odvisno od razpoložljivih proračunskih sredstev. 

Ciljne skupine 

oz. potencialni 

upravičenci: 

V predloge projektov naj bodo vključeni raziskovalci iz vsaj petih držav, ki sodelujejo v 

COST. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:165:0011:0012:SL:PDF


SSeezznnaamm  aakkttuuaallnniihh  pprriilloožžnnoossttii  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nneeppoovvrraattnniihh  ssrreeddsstteevv  tteerr  uuggooddnneejjššiihh  ppoossoojjiill  ––  EEUU  iinn  ddrruuggoo  
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 PROPOSALS 
22  PPOOZZIIVVII,,  oobbjjaavvlljjeennii  vv  ttuujjiinnii  
 

 

 


