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Razpisi s področja naravoslovja in tehnike
Razpis: Support for information measures relating to the common agricultural policy (CAP) for 2017
Opis: Generalni direktorat Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja je objavil javni razpis za sofinanciranje
ukrepov informiranja v zvezi s skupno kmetijsko politiko (SKP) za leto 2017.
Predlog za ukrepe za informiranje mora ponazoriti, kako SKP prispeva k uresničevanju političnih prednostnih nalog Komisije.
SKP je politika za vse prebivalce Evrope in njihovo življenje bogati z več vidikov. Predlogi bi morali zlasti upoštevati prispevek
SKP na področju:
— ustvarjanja delovnih mest, krepitve rasti in naložb na podeželju ter ohranjanja trajnostnih podeželskih skupnosti po vsej
EU,
— uresničevanja okvira podnebne in energetske politike EU za leto 2030, zlasti glede vloge, ki jo kmetovanje in gozdarstvo
lahko imata pri prilagajanju podnebnim spremembam in blažilnih ukrepih,
— trajnostne kmetijske proizvodnje, ki izpolnjuje dvojno zahtevo zagotavljanja prehranske varnosti in varstva podeželskega
okolja, vključno glede kakovosti in količine vode,
— zagotavljanja pravičnega donosa kmetov iz agroživilske verige, da se ohrani vzdržnost evropske kmetijske proizvodnje in
prihodnost modela družinske kmetije.
Rok za prijave: 15.12.2016
Več informacij: tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja
Program: INSTRUMENT ZA POVEZOVANJE EVROPE
Razpisi za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa za nepovratna sredstva na področju vseevropskih
telekomunikacijskih omrežij v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020
Opis: Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA) je odprla štiri razpise za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih
sredstev projektom v skladu s prednostnimi nalogami in cilji, določenimi v delovnem programu za leto 2016, na področju
vseevropskih telekomunikacijskih omrežij v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020.
Predlogi se lahko oddajo za naslednje štiri razpise:
CEF-TC-2016-3: Strojno prevajanje,
CEF-TC-2016-3: Kibernetska varnost,
CEF-TC-2016-3: Izdajanje elektronskih računov,
CEF-TC-2016-3: Europeana.
Rok prijave: 15.12.2016
Več informacij: tukaj.
Razpisuje: Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA)
Program ESPON: Povabilo k pripravi predlogov ciljnih raziskav
Opis: Program ESPON med drugim omogoča izvedbo raziskav na pobudo različnih deležnikov (lokalni, regionalni in
nacionalni akterji, evropski programi in združenj). Ti za reševanje skupnih razvojnih izzivov in doseganje skupnih razvojnih
ciljev potrebujejo kakovostne podatke in prostorske informacije, orodja ali priporočila za razvoj politik, ki so prilagojene
njihovim specifičnim izzivom in teritorialnem kontekstu.
Rok prijave: Deležniki lahko svoje predloge za ciljne raziskave predlagajo kadarkoli. Prispele pobude ESPON evalvira in izbere
za izvedbo dvakrat letno. Naslednji rok za evalvacijo je 13. januar 2017.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija
Program:PRACE
Razpis: Partnership for Advanced Computing in Europe, EU - Preparatory access call
Opis: The Partnership for Advanced Computing in Europe invites proposals for its preparatory access call. This enables
researchers to access PRACE systems in order to optimise and test application codes before applying to the regular project
access calls. Three types of preparatory access are available: code scalability testing to obtain scalability plots of the
performance of the code on a certain high performance computing system;code development and optimisation to undertake
adaptations to the application code and code development and optimisation with support from PRACE experts to improve
the application code.
Rok prijave: Odprt
Več informacij tukaj.

Program:HORIZON2020
Razpis: ECSEL Key Applications and Essential Technologies (IA)
Oznaka razpisa: ECSEL-2016-2
Opis: An ECSEL Innovation Action (IA) primarily consists of activities aiming at pilot lines and test beds, and demonstrators,
innovation pilots and zones of full-scale testing. These activities produce plans and arrangements or designs for new, altered
or improved products, processes or services. For this purpose they may include prototyping, testing, demonstrating, piloting,
large-scale product validation, and market replication.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija

Razpisi s področja družboslovja in humanistike
Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih
kompetenc«
Opis: Z javnim razpisom za sofinanciranje operacij razvoja in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za
dvig splošnih kompetenc želi MIZŠ posodobiti učna okolja, uvajati nove pristope in pedagoške prakse tudi z vključevanjem
novih tehnologij, ki bodo zagotavljale dvig splošnih kompetenc otrok, učencev in dijakov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah
še posebej na področju bralne, naravoslovne, matematične in digitalne pismenosti, in sicer tako, da se pri učencih razvija
kritično mišljenje, sposobnost reševanja problemov ter kulturna zavest in izražanje.Predmet javnega razpisa je »razvoj in
udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« (skupaj sredstva za sofinanciranje
do 12,58 mio EUR) in je razdeljen v več sklopov oz. podsklopov:
- SKLOP 1: Sporazumevalna zmožnost: bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost SKLOP 1 je razdeljen na tri podsklope:
• SKLOP 1.1: Bralna pismenost in razvoj slovenščine;
• SKLOP 1.2: Razvoj sporazumevalnih zmožnosti preko kulturno umetnostne vzgoje;
• SKLOP 1.3: Večjezičnost.
- SKLOP 2: Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov;
- SKLOP 3: Pedagogika 1:1 za udejanjanje personaliziranega in sodelovalnega učenja ter formativnega ocenjevanja;
- SKLOP 4: Kakovost učbenikov kot pomemben dejavnik krepitve splošnih kompetenc.
Rok za prijave: 06.12.2016 do 12:00
Kontaktna oseba: mag. Borut Čampelj, elektronska pošta: borut.campelj(at)gov.si
Informativni dan za potencialne upravičence bo v sredo, 16. 11. 2016:
- 1. termin: od 9.00 do 11.00 ure in 2. termin: od 13.00 do 15.00 ure v veliki dvorani, v pritličju Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.
Več informacij: tukaj.
Razpisuje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2017 in 2018
Opis: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij z znanstveno vsebino,
ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.

Javni razpis obsega izdajanje domačih znanstvenih periodičnih publikacij v tiskani oziroma spletni obliki s
področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved.
Rok za prijave: 07.11.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Razpis: Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa
Opis: Ministrstvo bo v letu 2016 sofinanciralo projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili v letih 2014 in 2015 izbrani na razpisih
programa Ustvarjalna Evropa in v letu 2016 še vedno potekajo, pod pogojem da v letu 2015 niso bili sofinancirani iz naslova
javnega poziva ministrstva z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015. Ministrstvo bo sofinanciralo tudi projekte slovenskih
izvajalcev, ki so bili izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa v letu 2016, če se obdobje aktivnosti projekta (period of
the activity) v letu 2016 tudi zaključi.Poziv se nanaša na vsa področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin, na
katerih prijavitelji delujejo, v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru.
Rok prijave: Javni poziv je odprt od objave poziva do porabe sredstev, vendar najdlje do 31. 10. 2016.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Ministrstvo za kulturo

Program:HORIZON 2020
Razpis: Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens
Opis: V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpis
na temo »Varna družba – zaščita svobode in varnosti Evrope in njenih državljanov«.
Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od področja, na katerega se prijavljate.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija

Interdisciplinarni razpisi
Razpis: Call for Proposals for a Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of the key
competences including an emphasis on literacy and numeracy (EAC/S07/2016)
Opis: Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo sklenili
okvirni partnerski sporazum za obdobje štirih let z enim evropskim omrežjem (ki bo vključevalo javne organe, izobraževalne
in raziskovalne institucije ter druge deležnike na področju izobraževanja in usposabljanja), ki bo delovalo na področju
implementacije ciljev strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET2020).
Rok za prijave: 22.02.2017
Več informacij tukaj.
Razpisuje: EAC.

Razpis: Call for proposals for a Framework Partnership Agreement with a European policy network on teachers and
school leaders (EAC/S29/2016)
Opis: Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo sklenili
okvirni partnerski sporazum za obdobje štirih let z enim evropskim omrežjem (ki bo vključevalo javne organe, visokošolske
institucije, raziskovalne organizacije in druge organizacije na področju izobraževanja in usposabljanja), ki bo delovalo na
področju izboljšav v kakovosti poučevanja.
Rok za prijave: 22.02.2017
Več informacij tukaj
Razpisuje: EAC.
Razpis: Call for proposals for a Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of
education of children and young people with a migrant background (EAC/S28/2016)
Opis: Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo sklenili
okvirni partnerski sporazum za obdobje štirih let z enim evropskim omrežjem (ki bo vključevalo javne organe, visokošolske
institucije, raziskovalne organizacije in druge deležnike na področju izobraževanja in usposabljanja), ki bo delovalo na
področju spodbujanja integracije otrok in mladih z migrantskim ozadjem v redne sisteme izobraževanja.
Rok za prijave: 22.02.2017
Več informacij: tukaj.
Razpisuje: EAC.

Razpis: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi
državami Amerike
Opis: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov raziskovalcev iz Republike Slovenije in iz ZDA, ki
izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2017-2018 na vseh znanstvenih področjih.
Rok za prijave: 15.12.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Program PROGRAM UKREPOV NA PODROČJU ZDRAVJA (2014 – 2020)
Razpis: 3rd Health Programme: Call for proposals for pilot projects
Opis: V okviru tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020) je objavljenih pet javnih razpisov za
sofinanciranje pilotnih projektov za leto 2017:

1. Pilotni projekt – Oblikovanje registra redkih prirojenih napak (kot dela registra redkih bolezni) z opiranjem na strukturo,
organizacijo in izkušnje poljskega registra prirojenih napak (v okviru te postavke je na voljo 100 000EUR, prijavite lahko
projekte v max dolžini trajanja 24 mesecev, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov)
2. Pilotni projekt – Mentally (v okviru te postavke je na voljo 400 000 EUR, prijavite lahko projekte v max dolžini trajanja
24 mesecev, sofinancira se do60% upravičenih stroškov).
3. Pilotni projekt – Hude duševne motnje in tveganje nasilja: poti skozi oskrbo in strategije učinkovitega zdravljenja (v
okviru te postavke je na voljo 1 200 000EUR, prijavite lahko projekte v max dolžini trajanja do 36 mesecev, sofinancira se do
60% upravičenih stroškov.
4. Pilotni projekt – INTEGRATE: oblikovanje integriranih strategij za spremljanje in zdravljenje kroničnih in revmatskih
bolezni: vloga kazalnikov kakovosti in rezultatov, ki jih sporočajo pacienti, ob zdravniški oceni bolezenske dejavnosti in škode
(v okviru te postavke je na voljo 500 000 EUR, prijavite lahko projekte v max dolžini trajanja 24 mesecev, sofinancira se do
60% upravičenih stroškov.
5. Pilotni projekt – Osnovni tečaji preventive za dekleta, ki prebivajo na območjih, kjer je tveganje raka dojk višje (v okviru
te postavke je na voljo 500 000EUR, prijavite lahko projekte v max dolžini trajanja 36 mesecev, sofinancira se do 60%
upravičenih stroškov.
Rok prijave: 31.01.2017
Več informacij: tukaj.
Razpisuje: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea)

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO
2016–2017«
Opis: Namen javnega razpisa je, preko subjektov inovativnega okolja (SIO) vzpostaviti standardizirano, geografsko in
programsko uravnoteženo podporo zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti. Predmet javnega
razpisa je dodelitev finančnih sredstev SIO, z namenom izvajanja aktivnosti, opredeljenih v ZPOP-1 in Pravilniku za ciljne
skupine v letih 2016 in 2017.
Javni razpis je razdeljen v tri sklope, in sicer:
• Sklop 1: Tehnološki parki,
• Sklop 2: Podjetniški inkubatorji,
• Sklop 3: Univerzitetni inkubatorji.
Rok za prijave: 28.11.2016
Več informacij: tukaj.
Razpisuje: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020
Razpis: Horizon 2020: Call for proposals for ERC Consolidator Grant 2017
Opis: V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen razpis za
subvencije za utrjevanje samostojne raziskovalne kariere za leto 2017. Subvencije "ERC Consolidator Grant" so namenjene
odličnim raziskovalcem in raziskovalkam na stopnji kariere, ko utrjujejo svojo samostojno raziskovalno pot, raziskovalno
skupino ali program.
Rok za prijavo: 09.02.2017.
Več informacij: tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija.

Program: ERASMUS+ - PROGRAM ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, MLADINO IN ŠPORT (2014 – 2020)
Razpis: Erasmus+: Razpis za zbiranje predlogov 2017 – EAC/A03/2016
Evropska komisija je 20. oktobra objavila razpis za zbiranje predlogov za izvajanje programa za izobraževanje,
usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ za leto 2017. V prihodnjem letu bo na voljo 2 157,1 milijona EUR, kar je 13 % več
sredstev kot leta 2016.
Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:
 Ključni ukrep 1
Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja (rok prijave: 2. februar 2017)
Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 2. februar 2017)

Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 26. april 2017)
Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 4. oktober 2017)
Strateški projekti EVS (rok prijave: 26. april 2017)
Dogodki velikega obsega evropske prostovoljske službe (rok prijave: 5. april 2017)
Skupni magistrski študij Erasmus Mundus (rok prijave: 16. februar 2017)
 Ključni ukrep 2
Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja (rok prijave: 29. marec 2017)
Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 2. februar 2017)
Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 26. april 2017)
Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 4. oktober 2017)
Koalicije znanja (rok prijave: 28. februar 2017)
Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja (rok prijave: 9. februar 2017)
Krepitev zmogljivosti na področju mladine (rok prijave: 8. marec 2017)
 Ukrepi Jean Monnet
Katedre, moduli, centri odličnosti, podpora združenjem, mreže, projekti (rok prijave: 23. februar 2017)
 Ukrepi na področju športa
Partnerska sodelovanja (rok prijave: 6. april 2017)
Mala partnerska sodelovanja (rok prijave: 6. april 2017)
Neprofitne evropske športne prireditve (rok prijave: 6. april 2017)
Več informacij: tukaj.
Razpisuje: Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo.
Javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih
pametne specializacije«
Opis: Namen javnega razpisa je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko (RRI) sodelovanje sicer neodvisnih deležnikov
(gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov), ki delujejo na posameznem področju
uporabe S4, z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega
okolja v Sloveniji. Preko povezovanja relevantnih deležnikov iz obeh kohezijskih regij, se bo poleg doseganja kritične mase za
razvojni preboj na ta način prispevalo tudi h krepitvi skladnejšega regionalnega razvoja.
Sedaj veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja tega javnega razpisa in izbranih SRIP, opredeljuje sledeča prednostna
področja uporabe:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Trajnostni turizem
6. Tovarne prihodnosti
7. Zdravje - medicina
8. Mobilnost
9. Razvoj materialov kot končnih produktov
Rok za prijavo:15.11.2016
Več informacij: tukaj.
Razpisuje: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Razpis: Nacionalne štipendije UNESCO - L´OREAL "Za ženske v znanosti" 2017
Opis: L'OREAL Slovenija in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO razpisujeta štipendije nacionalnega programa »Za
ženske v znanosti« 2017. Trem slovenskim mladim raziskovalkam bodo podelili štipendije za obdobje enega leta v višini
5.000 EUR. Štipendije so namenjene znanstveno-raziskovalnim projektom raziskovalk naravoslovnih znanosti, medicine in
biotehnike v okviru slovenskih znanstvenih institucij, posamezne prijave pa mora priporočiti tudi predstojnik institucije, kjer
kandidatka študira/dela, ali njen mentor. Kandidatke morajo biti zaključni fazi priprav na svoj doktorat, ne smejo biti
starejše od 35 let, imeti morajo slovensko državljanstvo ter stalno prebivališče v Sloveniji.
Rok za prijave: 11.11.2016
Več informacij: tukaj.
Razpisuje: L'OREAL Slovenija in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.

Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0
Opis: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe neodvisnih raziskav raziskovalnih organizacij,
ki jih bodo izvedli v njih zaposleni raziskovalci, ki s svojim raziskovanjem predstavljajo most med raziskovalnimi
organizacijami in gospodarstvom.
Prednostna področja:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Tovarne prihodnosti
6. Zdravje – medicina
7. Mobilnost
8. Razvoj materialov kot končnih produktov.
Rok za prijave: 07.12.2016.
Več informacij: tukaj.
Razpisuje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Program PROGRAM ZA PRAVICE, ENAKOST IN DRŽAVLJANSTVO (2014 do 2020)
Najavljena sta naslednja dva razpisa:
1. Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov na področju spodbujanja raznolikosti 2. Javni razpis za sofinanciranje
raziskovanja vloge internetnih orodij pri spodbujanju državljanske participacije: e-volitve
Opis: Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in
državljanstvo 30. septembra objavil najavi dveh javnih razpisov za sofinanciranje pilotnih projektov, ki prispevajo k boljšemu
uveljavljanju pravic, ki izhajajo iz državljanstva Unije.
Rok za prijave: 28.02.2017. Razpisa se odpreta 17. novembra 2016. Zgoraj navedeni rok prijave se nanaša na iztek zadnjega
razpisa!
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost
Razpis: Horizon 2020: Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN)
Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020
Rok za prijave:10.01.2017.
Več informacij: tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija
Razpis: Horizon 2020: Call for proposals for ERC Starting Grant
Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020
Opis: V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen razpis za
zbiranje predlogov, in sicer za začetne donacije ERC za mlade raziskovalce za leto 2017.
Rok prijave 18.10.2016.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija

Arhiv
Razpis: Horizon 2020: Call for proposals for ERC Starting Grant
Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020
Opis: V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen razpis za
zbiranje predlogov, in sicer za začetne donacije ERC za mlade raziskovalce za leto 2017.
Rok prijave 18.10.2016.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija

Javni razpis: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v
letih 2016–2018
Opis: Predmet javnega razpisa je vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v
obliki krajših in daljših gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018.
Javni razpis ima dve aktivnosti:
Aktivnost št. 1: krajša gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov na slovenskih visokošolskih zavodih z namenom
sodelovanja pri izvedbi posameznih delov študijskega programa.
Aktivnost št. 2: daljša gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov na slovenskih visokošolskih zavodih z namenom sodelovanja
pri izvedbi posameznih delov predmeta oziroma predmetnega področja na mestu visokošolskega učitelja.
Rok za prijave: 20.10.2016.
Več informacij: tukaj.
Razpisuje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Galileo-EGNOS award scheme innovative ideas and support for incubation
Opis: V okviru programa Gallileo je objavljen razpis za GNSS (globalni satelitski navigacijski sistem). Glavni cilj nepovratnih
sredstev EU je sofinanciranje delovanja inovativnih aplikacij, izboljšanje kakovosti idej in povečanje števila prošenj iz držav
članic EU.
Rok prijave: 19.10.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija
Razpis: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v
letih 2017–2019
Opis: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne
znanstvenoraziskovalne projekte na vseh področjih znanosti.
Rok prijave 29.09.2016
Razpisuje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Več informacij tukaj.
Razpis: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v
letih 2016–2018
Opis: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ruskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2016-2018 na vseh znanstvenih področjih.
Rok prijave 19.09.2016
Razpisuje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Več informacij tukaj.
Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020
Razpis: Horizon 2020: Call for proposals for ERC Advanced Grant 2016
Opis: V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen razpis za
zbiranje predlogov, in sicer za sredstva ERC za že uveljavljene raziskovalce za leto 2016. Subvencije "ERC Advanced Grant"
so namenjene odličnim raziskovalcem in raziskovalkam na stopnji kariere, ko so že postali znanstveni vodje s prepoznavnimi
raziskovalnimi dosežki.
Rok prijave: 01.09.2016
Razpisuje: Evropska komisija
Več informacij: tukaj.
Program: LIFE - PROGRAM ZA OKOLJE IN PODNEBNE UKREPE (2014 – 2020)
Razpis: Razpis programa LIFE za sofinanciranje projektov 2016
Opis: Evropska komisija je 19. maja objavila razpis programa LIFE za projekte za varovanje okolja in reševanje posledic
podnebnih sprememb za leto 2016. Skupna vrednost razpisa je 337,5 mio evrov, od tega je skoraj 274 mio evrov
namenjenih podprogramu za okolje in dobrih 63 mio evrov podprogramu za podnebne ukrepe.
V letu 2016 bodo v okviru podprograma za okolje podprti tradicionalni« projekti, pripravljalni projekti, integrirani projekti in
projekti tehnične pomoči, v okviru podprograma za podnebne ukrepe pa »tradicionalni« projekti, integrirani projekti in
projekti tehnične pomoči.

Rok prijave: »tradicionalni projekti: 7., 12. ali 15. 9. 2016 (odvisno od sklopa, na katerega se prijavljate); pripravljalni
projekti: 20. 9. 2016; integrirani projekti: 26. 9. 2016; projekti tehnične pomoči: 15. 9. 2016.
Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za okolje
Več informacij: tukaj.
Program:HORIZON 2020
Razpis: Bio based Industries
Oznaka razpisa: H2020-BBI-JTI-2016
Opis: V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni
razpisi za sofinanciranje projektov na področju biogospodarstva za leto 2016.
Rok prijave:8.9.2016
Več informacij tukaj.
Program: The European Metrology Research Programme (EMRP)
Razpis: Early stage researcher mobility grants
Opis: ERA-Net European Association of National Metrology Institutes (EURAMET) invites applications for its early stage
researcher mobility grants. These aim to help early stage researchers to undertake research activities relevant to joint
research projects, with the aim of building experience of metrology collaborations.
Rok prijave: 12.10.2016
Več informacij tukaj.
Program: H2020
Razpis: FET Proactive – High Performance Computing
Oznaka razpisa: H2020-FETHPC-2016-2017
Rok prijave: 27.9.2016
Opis: V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen javni
razpis na področju spodbujanja radikalnih novih tehnologij, pri čemer se ta razpis nanaša na steber FET Proactive, ki odpira
pozive za številne visoko tvegane in potencialno visoke inovativne teme. Predstavlja korak stran od sodelovanja med
majhnim številom raziskovalcev in korak k grozdu projektov, od katerih vsak obravnava vidike raziskovalne teme in si
izmenjuje rezultate.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija
Program:H2020
Razpis: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships
Oznaka razpisa: MSCA-IF-2016
Opis: The goal of Individual Fellowships is to enhance the creative and innovative potential of experienced researchers,
wishing to diversify their individual competence in terms of skill acquisition through advanced training, international and
intersectoral mobility. Individual Fellowships provide opportunities to acquire and transfer new knowledge and to work on
research and innovation in a European context (EU Member States and Associated Countries) or outside Europe. The
scheme particularly supports the return and reintegration of researchers from outside Europe who have previously worked
here. It also develops or helps to restart the careers of individual researchers that show great potential, considering their
experience.
Rok prijave:14.9.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija
Program:HORIZON 2020
Razpis: COFUND - Co-funding of Regional, National and International Programmes
Oznaka razpisa: H2020-MSCA-COFUND-2016
Opis: V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen javni
razpis za sofinanciranje "Marie Skłodowska-Curie" regionalnih, nacionalnih in mednarodnih programov – podpora
vseživljenjskemu usposabljanju in razvoju poklicne poti raziskovalcev za leto 2016.
Rok prijave: 29.9.2016
Več informacij tukaj.

Razpisuje: Evropska Komisija
Program: HORIZON2020
Razpis: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships
Oznaka razpisa: H2020-MSCA-IF-2016
Opis: V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen razpis za
individualne štipendije "Marie Skłodowska-Curie" za leto 2016.
Rok prijave: 14.9.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija
Razpis: Javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2016
Opis: Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega,
učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi
konkurenčnosti doma in v svetu.
Rok prijave: 6.9.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost
Program: HORIZON2020
Razpis: Critical Infrastructure Protection
Opis: V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen javni razpis
na področju zaščite svobode in varnosti v Evropi, pri čemer je ta razpis namenjen zaščiti kritične infrastrukture (CIP).
Rok prijave: 25.8.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija
Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020- Horizon 2020: FET Proactive –
Boosting Emerging Technologies
Oznaka razpisa: H2020-FETPROACT-2016-2017
Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od področja, na katerega se prijavljate. Prvi razpis se odpre 8. 12. 2015
Opis: V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni
razpisi na področju spodbujanja radikalnih novih tehnologij, pri čemer se ta razpis nanaša na steber FET Proactive, ki odpira
pozive za številne visoko tvegane in potencialno visoke inovativne teme. Predstavlja korak stran od sodelovanja med
majhnim številom raziskovalcev in korak k grozdu projektov, od katerih vsak obravnava vidike raziskovalne teme in si
izmenjuje rezultate.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija
Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020- Horizon 2020: Fostering the
Innovation Potential of Research Infrastructures
Oznaka razpisa: H2020-INFRAINNOV-2016-2017
Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od področja, na katerega se prijavljate. Prvi razpis se odpre 8. 12. 2015.
Opis: V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 sta objavljena javna
razpisa na področju spodbujanja inovacijskega potenciala in razvoja človeških virov raziskovalnih infrastruktur, predvsem na
področjih, kjer se zahtevajo nova znanja.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija
Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 - Horizon 2020: Support to Policy
and International Cooperation
Oznaka razpisa: H2020-INFRASUPP-2016-2017
Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od teme, na katero se prijavljate. Prva razpisa se odpreta 8. 12. 2015.
Opis: V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni
razpisi, namenjeni krepitvi politik na področju raziskovalnih infrastruktur in mednarodnega sodelovanja v letih 2016/17.

Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija
Javno naročilo: Študija o vplivu financiranja ERC na poklicno pot
Opis: Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta je objavila javno naročilo za izdelavo študije o vplivu financiranja
Evropskega raziskovalnega sveta (European Research Council – ERC) na poklicno pot. Študija mora zagotoviti celovit pregled
vpliva financiranja ERC na poklicno pot glavnih preiskovalcev ERC in njihovih ekip, s poudarkom na mladih raziskovalcih.
Študija mora zagotoviti vpoglede v vpliv na poklicno napredovanje ter tudi na vrste poklicnih poti, na katere člani ekipe
vstopijo po koncu projekta.
Rok prijave: 19.09.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta
Program: Marie-Curie
Razpis: VINNMER Marie Curie incoming – call for proposals
Opis: The Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (Vinnova) and Marie Curie Action will shortly be inviting
proposals for the VINNMER Marie Curie incoming call. The call is expected to close 13 September 2016. The following
information is from the previous round and is subject to change. This call aims to support experienced researchers through
mobility and international collaborations for career development. Experienced researchers of all nationalities who have at
least four years of research experience may apply. For highly experienced researchers, with more than ten years research
experience, collaboration is optional. The Swedish-based organisation is the applicant and formal recipient of the grant but
the researcher should be the project leader for the research project and the main author of the application.
Rok prijave: 13.9.2016
Več informacija tukaj.
Program: Marie-Curie
Razpis: VINNMER Marie Curie incoming – call for proposals
Opis: The Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (Vinnova) and Marie Curie Action will shortly be inviting
proposals for the VINNMER Marie Curie incoming call. The call is expected to close 13 September 2016. The following
information is from the previous round and is subject to change. This call aims to support experienced researchers through
mobility and international collaborations for career development. Experienced researchers of all nationalities who have at
least four years of research experience may apply. For highly experienced researchers, with more than ten years research
experience, collaboration is optional. The Swedish-based organisation is the applicant and formal recipient of the grant but
the researcher should be the project leader for the research project and the main author of the application.
Rok prijave: 13.9.2016
Več informacija tukaj.
Razpis: Pilot Project - Media literacy for all
Opis: Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis za
sofinanciranje pilotnih projektov medijskega opismenjevanja državljanov vseh starosti. Razpis je namenjen spodbujanju
kritičnega odnosa do vsebin, objavljenih v različnih vrstah medijev ter posredovanih prek različnih kanalov obveščanja.
Rok prijave: 14.10.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo.
Razpis: Javni razpis za financiranje projekta, namenjenega predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter
uresničevanju nacionalnega programa za jezikovno politiko za leti 2016 in 2017
Opis: Predmet javnega razpisa je financiranje načrta, izvedbe in evalvacije programa za spodbujanje družinske pismenosti v
predšolskem obdobju.
Namen razpisa je izdelati ustrezen program usposabljanja staršev, da bodo zmožni sami skrbeti za družinsko pismenost, ter
zagotoviti ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev, ki bodo v nadaljevanju izvajali usposabljanje
staršev, izbrani prijavitelj pa bo moral izvesti še evalvacijo programa. Multiplikatorji so lahko vzgojitelji predšolskih otrok,
knjižničarji, slovenisti, psihologi, pedagogi ali logopedi, k ciljni skupini, tj. socialno-ekonomsko deprivilegiranim družinam, pa
bodo pristopali prek promocije programa v vrtcih, lokalnih nevladnih organizacijah in centrih za socialno delo.
Rok prijave 23.08.2016.

Več informacij tukaj.
Razpisuje: Ministrstvo za kulturo.
Razpis: Javni razpis za izbor in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih delovnih in rezidenčnih štipendij ter
mobilnosti avtorjev za leto 2016
Opis: Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2016 na naslednjih področjih
knjige:
a) delovne štipendije (DŠ),
b) rezidenčne štipendije v tujini (RŠ),
c) mobilnost avtorjev v tujini (M).
-Delovne štipendije (DŠ) - neposredna podpora avtorjem (vrhunskim ustvarjalcem, perspektivnim mladim ustvarjalcem,
literarnim kritikom in urednikom knjižnih izdaj, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku. JAK bo v okviru tega razpisnega področja
za sofinanciranje izbrala predvidoma dvanajst prijaviteljev.
-Rezidenčne štipendije v tujini (RŠ) - neposredna podpora avtorjem leposlovnih in humanističnih besedil, ki ustvarjajo v
slovenskem jeziku; - promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del v tujini ter širjenje obzorij vrhunskih in perspektivnih
avtorjev leposlovnih in esejističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku. JAK bo v okviru tega razpisnega področja za
sofinanciranje izbrala največ sedem prijaviteljev.
-Mobilnost avtorjev v tujini (M) - neposredna podpora avtorjem leposlovnih in humanističnih besedil, ki ustvarjajo v
slovenskem jeziku; - promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del v tujini ter širjenje obzorij vrhunskih in perspektivnih
avtorjev leposlovnih in esejističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku. JAK bo v okviru tega razpisnega področja za
sofinanciranje izbrala največ tri projekte posamičnega prijavitelja.
Rok prijave 22.08.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Javna agencija za knjigo RS
Call for proposals for Promoting HEPA policy measures and actions for refugees (EAC/S16/2016)
Opis: Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis za sofinanciranje pilotnih
projektov na področju vključevanja beguncev v dejavnosti krepitve zdravja s pomočjo gibanja (HEPA).
Rok prijave 09.09.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo
Javni razpis sofinanciranja podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (EUI) za leto 2017
(211. JR)
Opis: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European
University Institute enemu vlagatelju, ki bo na podoktorsko raziskovalno izobraževanje sprejet in se bo nanj vpisal v
študijskem letu 2017/2018
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in
traja do izbora prvega vlagatelja, vendar najkasneje do vključno 31. 3. 2017.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Nagrada EU za kulturno dediščino 2017: poziv za zbiranje predlogov
Opis: Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji obvešča, da je Europa Nostra je objavila poziv za zbiranje predlogov za izjemne
dosežke na področju kulturne dediščine v Evropi za leto 2017.
Nagrade se podeljujejo v štirih kategorijah, in sicer za (1) konzervatorstvo, (2) raziskave, (3) zasluge posameznikov ali
organizacij ter (4) izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje.
V letu 2017 bodo nagrado podelili tridesetim izjemnim projektom in pobudam, sedem nagrajencev bo prejelo denarno
nagrado v višini 10.000 evrov. Prav tako bodo podelili nagrado po izboru javnosti.
Rok prijave 01.10.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Europa Nostra

Program:HORIZON2020

Razpis: ECSEL Key Applications and Essential technologies (RIA)
Oznaka razpisa: ECSEL-2016-1
Opis: An ECSEL Research and Innovation Action (RIA) primarily consists of activities aiming to establish new knowledge
and/or to explore the feasibility of a new or improved technology, product, process, service or solution. For this purpose
they may include basic and applied research, technology development and integration, testing and validation on a smallscale prototype in a laboratory or simulated environment.
Rok prijave: 1. faza :24.5.2016; 2.faza: 20.9.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija
Program: Urban Europe
Tema: Joint Call of the JPI Urban Europe, supported by the European Commission
Rok za predprijavo- prva faza:15.3.2016
Vabilo k prijavi za uspešne v prvi fazi: maj/junij 2016
Rok za prijavo: september 2016
Opis:V okviru razpisa se odpirajo tri temaska področja:1. Concepts and strategies for smart urban transformation, growth
and shrinkage 2. New dynamics of public services 3. Inclusive, vibrant and accessible urban communities
Vrednost razpisa: 23.800.000 EUR
Več informacij tukaj.

Program: HORIZON2020
Razpis: BIO BASED INDUSTRIES PPP
Oznaka razpisa: H2020-BBI-JTI-2016
Opis: The Bio-based Industries (BBI) Joint Undertaking (JU) is responsible for the implementation of open call for proposals
for research and innovation actions and innovation actions, as well as coordination and support actions, in line with the
Horizon 2020 rules for participation.
Rok prijave: 8.9.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija
Program: European Maritime and Fisheries Fund
Razpis: European Maritime and Fisheries Fund: Blue Technology - Transfer of innovative solutions to sea basin economies
Opis: V okviru evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo je objavljen javni razpis »Modra tehnologija – inovativne rešitve
za prenos na gospodarstva v morskih bazenih«.Z nepovratnimi sredstvi v okviru pobude Modra tehnologija se bo financirala
izdelava posebnih krovnih načrtov za morske bazene, na podlagi katerih se opredelijo pomorski sektorji z največjim
potencialom za razvoj visoke tehnologije (npr. energija, ribogojstvo) ter tehnologije, ki najbolj ustrezajo temu potencialu in
tako spodbujajo gospodarsko rast (energija valov, biotehnologija itd.).
Rok prijave: 30.9.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija, EASME
Program OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020
Razpis: Horizon 2020: Clean Sky 2 Call for Proposals 04
Opis: V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so bili 21. junija
objavljeni razpisi za sofinanciranje projektov v okviru skupne tehnološke pobude Čisto nebo 2 za leto 2016. Cilj pobude Čisto
nebo 2 je za trg civilnega letalstva razviti in preskusiti napredne tehnologije, ki bodo pripomogle k zmanjšanju letalskih
emisij in hrupa ter zagotovile mednarodno konkurenčnost evropske letalske industrije v prihodnje.
Rok prijave: 05.10.2016
Več informacij tukaj
Razpisuje: Evropska komisija
Program: Connecting Europe Facility - CEF
Razpisi za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa za nepovratna sredstva na področju vseevropskih
telekomunikacijskih omrežij

Opis: Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA) je 12. maja odprla 4 nove razpise za zbiranje predlogov za dodelitev
nepovratnih sredstev projektom v skladu s prednostnimi nalogami in cilji, določenimi v delovnem programu za leto 2016, na
področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020.
Rok prijave: 15.09.2016
Več informacij: tukaj
Program: DG Environment
Razpis: "Implementation of the Second Cycle of the Marine Strategy Framework Directive: achieving coherent, coordinated
and consistent updates of the determinations of Good Environmental Status, initial assessments and environmental targets"
- "DG ENV/MSFD Second Cycle"
Opis: Generalni direktorat Evropske Komisije za okolje je objavil javni razpis, katerega namen je podpreti naslednjo fazo
implementacije Okvirne direktive o morski strategiji (2008/56/ES).
Rok prijave: 5.9.2016
Več informacij tukaj.
Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2016
Opis: Ministrstvo za okolje in prostor obvešča upravičence, ki izpolnjujejo določbe Razpisa programa LIFE za zbiranje
predlogov za leto 2016 Evropske komisije, da lahko zaprosijo za sofinancerska sredstva za izvajanje projektov iz programa
LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov.
Predmet razpisa je torej odločitev o naboru projektov, ki bodo v primeru sofinanciranja s strani programskega področja LIFE
za leto 2016 EU, upravičeni tudi do sofinanciranja s strani Ministrstva.
Rok prijave: 08.08.2016
Več informacij tukaj
Razpisuje: Ministrstvo za okolje in prostor
Razpis: Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru Iniciative ERA - NET SUMFOREST v
letu 2016
Opis: Predmet javnega razpisa v okviru ERA-NET iniciative SUMFOREST Reševanje izzivov trajnostnega in večnamenskega
gospodarjenja z gozdovi z boljšo koordinacijo raziskovalnega dela kot podpore političnemu odločanju je financiranje
slovenskih parterjev v mednarodnem raziskovalnem konzorciju, ki bo izbran v okviru skupnega mednarodnega razpisa
SUMFOREST na temo prilagojenih režimov upravljanja z gozdovi, vključno z oceno tveganja zaradi potencialnih podnebnih
sprememb za oblikovanje političnih odločitev. Nacionalni razpis se navezuje in je v skladu z mednarodnim razpisom, ki je
objavljen na spletni strani https://www.sumforest.org/.
Rok prijave: 27.06.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Javno naročilo: Podpora izvajanju Okvirne direktive o morski strategiji
Opis: Generalni direktorat Evropske komisije za okolje je objavil javno naročilo za izvajanje storitev za podporo izvajanju
Okvirne direktive o morski strategiji (Marine Strategy Framework Directive – MSFD).
Direktiva zahteva, da države članice vzpostavijo strategije za njihove morske vode za izpolnjevanje ciljev, določenih v
direktivi, in sicer doseganje „dobrega okoljskega stanja“ do leta 2020. Storitve iz tega naročila so namenjene za podporo
tega osnovnega cilja z organiziranjem in upravljanjem dogodkov, kot so srečanja, delavnice in konference; razvojem
ustrezne dokumentacije za MSFD, vključno s tehničnimi dokumenti; poročanjem in upravljanjem podatkov; izmenjavo znanja
in komunikacijskimi dejavnostmi.
Rok prijave: 12.08.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za okolje
Javno naročilo: Vpliv politik krožnega gospodarstva na trg dela v EU
Opis: Generalni direktorat Evropske komisije za okolje je objavil javno naročilo, katerega namen je analizirati vplive, ki jih
ima lahko prehod na bolj krožno gospodarstvo, gospodarno z viri, na trg dela.
Rok prijave: 18.08.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za okolje
Javno naročilo: Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev
Opis: Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javno naročilo za izvedbo monitoringa populacij izbranih ciljnih vrst hroščev
v letih 2016 in 2017 in odkup podatkov monitoring za leto 2015.
Razpisuje: Ministrstvo za okolje in prostor
Rok prijave: 27.06.2016

Več informacij: tukaj.
Program:HORIZON2020
Razpis: IMI 2 - Development of immune tolerance therapies for the treatment of rheumatic diseases - 2016
Opis: This call for proposals aims to develop a translational research project for the induction and monitoring of immune
tolerance in rheumatoid arthritis.
Rok prijave:26.7.2016
Več informacij tukaj.
Program:HORIZON2020
Razpis: IMI2- Data quality in preclinical research and development – 2016
Opis: This call aims at starting with a first pilot action focused on some specific areas of neuroscience and safety, the goal is
to advance the quality and hence the exploitation potential of the data produced by discovery R&D explorative and
hypothesis-testing activities.
Rok prijave:26.7.2016
Več informacij tukaj.
Program:HORIZON2020
Razpis: IMI 2 - Addressing the cilinical burden of Clostridium Difficile infection, Evaluation of the burden, current practices
and set-up of a European research platform - 2016
Opis: This call for proposals aims to develop a detailed understanding of the epidemiology and clinical impact of Clostridium
Difficile infection.
Rok prijave:26.7.2016
Več informacij tukaj.
Program: JERICO next
Razpis: First call for access to the JERICO-NEXT Coastal Observatories and Supporting Facilities
Opis: Jerico next invites proposals for its transnational access call. This enables scientists and engineers to access coastal
observatories and supporting facilities. Facilities include ferrybox lines, fixed platforms, including cabled observatories, glider
fleets and fishing vessels. Additionally access to calibration and research laboratories and special equipment is available.
Rok prijave:20.6.2016
Več informacij tukaj.
Razpis: Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015–2020
Opis: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti kariernih centrov v letih 2015 do 2020, ki nadgrajujejo že
obstoječe dejavnosti v teh centrih.
Rok prijave 08.07.2016 do 13. ure.
Več informacij tukaj
Razpisuje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Tema: Študija o vplivu interneta in družbenih medijev na sodelovanje mladih in delo mladih
Opis: Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) je objavila javno naročilo za izdelavo
študije o vplivu interneta in družbenih medijev na sodelovanje mladih in delo mladih.
Študija bo osredotočena na socialno in državljansko vzgojo na področju dela mladih z upoštevanjem metod in orodij za
neformalno učenje, ki lahko vodijo do razvoja ustreznih spretnosti in kompetentnosti. Predvsem bo proučila vpliv interneta,
družbenih medijev in nove tehnologije ter analizirala nove, alternativne oblike sodelovanja mladih, ob novih načinih
političnega ukrepanja in interakcije. Študija bo prav tako analizirala vprašanje soustvarjanja, odprtega oblikovanja politike
in participativnih odnosov na področju politike mladih s posebnim poudarkom na „strukturiranem dialogu“ in razmislekom o
tem, kako, kako jo narediti bolj inovativno in vključujočo.
Rok za prijavo: 28.07.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)
Razpis: Javni razpis »Razvoj kadrov v športu 2016-2022«
Opis: Predmet javnega razipsa je sofinanciranje razvoja kadrov v športu. Namen javnega razpisa je dvigniti nivo
usposobljenosti zaposlenih za doseganje večje zaposljivosti in mobilnosti na trgu dela ter povečanje strokovnega razvoja
delavcev na področju športa in s športom povezanih dejavnosti.Javni razpis je razdeljen v štiri vsebinske sklope, ki se
smiselno medsebojno povezujejo in omogočajo sinergije med razvojem kadrov, njihovo kariero ter znanstveno-raziskovalnim
delom.

Rok prijave: 08.07.2016 do 12.ure.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Program: Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja
Javno naročilo: DCI - Storitev podpore za enakost spolov
Opis: Evropska komisije je v okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja objavila javno naročilo za
zagotavljanje storitev podpore za enakost spolov. Komisija namerava vzpostaviti službo za podporo uporabnikom za pomoč
GD za mednarodno sodelovanje in razvoj ter delegacijam EU v državah v razvoju in drugih partnerskih državah pri uspešnem
izvajanju drugega akcijskega načrta za enakost spolov (GAP II) na vseh ravneh storitev. Da bi bile storitve uspešne, mora biti
z ozirom na storitve omogočen pravočasen dostop do tehnične pomoči na visoki ravni, ključnih informacij, pridobljenih
izkušenj in dobrih praks, povezanih z načrtovanjem programov na področju enakosti spolov in prevladujočo usmeritvijo na
področju enakosti spolov, v vseh različnih sektorjih razvojnega sodelovanja. Služba za podporo uporabnikom bo olajšala
mreženje informacijskih točk na področju enakosti spolov in zagotovila izmenjavo informacij na forumih Cap4Dev ter
pomagala pri izdelavi in razširjanju informacij, povezanih z enakostjo spolov in krepitvijo vloge žensk v zunanjih odnosih EU.
Rok prijave: 26.07.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: EuropeAid
Razpis: Evaluation of EU and EEA public health surveillance systems
Opis: The European Centre for Disease Prevention and Control invites tenders for an evaluation of EU and EEA public health
surveillance systems. The tenderer will evaluate the systems collecting, analysing, interpreting and disseminating infectious
disease surveillance data at EU and EEA level and provide suggestions for improvement or discontinuation. The evaluation
will cover all 52 infectious diseases and related health topics and all 30 countries under EU and EEA surveillance, that is all
EU member states, Iceland and Norway.
Rok prijave: 03.08.16
Več informacij tukaj.
Razpis: European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based Support Scheme (CBSS) 2016 &
2017 for Serbia
Opis:The objective of this call is to support civil society and human rights defenders inthird countries in working on human
rights (political, civil, economic, social and cultural) and democratisation.
Rok prijave: 29.07.2016.
Več informacij tukaj.
Razpis: The European Community of Women Business Angels for Women Entrepreneurs
Opis: Generalni direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja je objavil
javni razpis, katerega namen je sofinanciranje do petih evropskih mrež za promocijo ženskega podjetništva.
Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Rok
prijave: 28.07.2016
Več informacij: tukaj.
Program: COSME - PROGRAM ZA KONKURENČNOST PODJETIJ TER MALA IN SREDNJA PODJETJA (2014 - 2020)
Razpis: COSME: Improving SME's access to public procuremnt
Opis: V okviru Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) je objavljen javni razpis, katerega
glavni cilj je izboljšati dostop do financiranja za mala in srednje velika podjetja.
Rok prijave: 28.07.2016
Razpisuje: Evropska komisija
Več informacij: tukaj
Program: DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMSs
Razpis: Reduction of youth unemployment and the setup of co-operatives
Opis: The overall objective of this call aims at establishing best practices in tackling youth unemployment by helping young
people create and work in co-operatives and at creating dedicated programmes, schemes and training modules for young
people to set up and manage co-operative enterprises.
Rok prijave:30.6.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija
Program: DG for Employment, Social Affairs and Inclusion
Razpis: Improving expertise in the field of industrial relations

Opis: This call invites applications on improving expertise in the field of industrial relations. This aims to improve expertise
and knowledge on industrial relations through activities of analysis and research, at EU level as well as in comparative
terms, thereby contributing to developing and reinforcing quality and effectiveness of industrial relations structures and
processes in the member states and in Europe as a whole. Actions that address the following themes will be particularly
welcome:
Rok prijave:15.7.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija
Program: Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje
Razpis: Improving expertise in the field of industrial relations - Call for Proposals VP/2016/004
Rok prijave: 15.7.2016
Opis: Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis, katerega cilj
je izboljšati strokovnost na področju odnosov med delodajalci in delojemalci.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija
Razpis: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko v
letih 2017–2018
Opis: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo
skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2017-2018 na skupno dogovorjenih področjih: znanosti o življenju,
kmetijstvo, tehniške vede, kemija, fizika in ekologija in varstvo okolja.
Prednost bodo imeli projekti, v katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci (podiplomski študenti in podoktorandi največ do
pet let po doktoratu) obeh držav.
Rok prijave: 15.07.2016
Razpisuje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Več informacij: tukaj.
Program: Central European Initiative ( CEI)
Razpis: CEI Know-How Exchange Programme - ITALY - Call for Proposals 2016
Rok prijave: 27.6.2016
Opis: V okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude – Italija – je objavljen razpis za sofinanciranje projektov s ciljem
prenosa znanja in dobrih praks med državami članicami SEP, ki so članice EU, in državami članicami SEP, ki še niso vstopile v
EU, za leto 2016.
Več informacij tukaj.
Program: European Union Programme for Employmentand Social Innovation("EaSI" – Progress Axis)2014-2020
Razpis: Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information - Call for Proposals
VP/2016/006
Rok prijave:28.6.2016
Opis: Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za
zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (Progress) objavil javni razpis, katerega namen je sofinanciranje pobud za krepitev
izvajanja, uporabe in uveljavljanja Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev v praksi.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija
Program: Interreg Central Europe
Razpis: Drugi razpis programa Srednja Evropa 2014 - 2020
Rok prijave:23.6.2016
Opis: Transnacionalni program Srednja Evropa 2014 - 2020 je odprl drugi razpis. Ta bo za razliko od prvega razpisa potekal
po enostopenjskem postopku; za projekte, izbrane na drugem javnem razpisu je rezerviranih približno 90 milijonov € ESRR
sredstev.
Več informacij tukaj.
Program: EaSI – PROGRAM ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE INOVACIJE (2014 – 2020)

Razpis: Information sharing and outreach activities to young people about the Youth Guarantee - Call for Proposals
VP/2016/008
Opis: Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru programa za
zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (Progress) objavil javni razpis, namenjen pospeševanju učinkovite in vključujoče
izmenjave informacij, vzajemnega učenja in dialoga o ukrepih sheme Jamstvo za mlade.
Rok prijave: 30.6.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija
Razpis: Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini
Opis: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena
primerna mednarodna in strokovna udeležba, v letu 2016.
Rok prijave: 29.6.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: ARRS
Razpis: European satellite navigation competition 2016
Opis: The European Global Navigation Satellite Systems Agency invites applications for the European satellite navigation
competition. This recognises ideas and solutions for the commercial application of satellite navigation. Submissions may be
services, products and business innovations that use satellite navigation in everyday life. Enterprises, scientific institutions
and individuals of legal adult age may participate.The competition offers 30 regional and special prizes, worth
approximately €1 million in total. The overall winner will receive €20,000 plus participation in an incubation programme and
marketing activities.
Rok prijave: 30.6.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: European Satellite Navigation Competition (ESNC)
Razpis: Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016
Opis: Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016 je
dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so
prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Vloge se odpirajo po vrstnem redu oddaje vloge.
Prijave lahko vložite od 11. 4. 2016 dalje, razpis bo odprt do porabe sredstev.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Slovenski regionalni razvojni sklad
Program: European Maritime and Fisheries Fund
Program: European Institute of Innovation &Technology ( EIT)
Razpis: EIT’s 2016 Call for Knowledge and Innovation Communities (KIC) Proposals
Tema: "Food4Future - Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers" in " Added-value Manufacturing"
Rok prijave: 14.7.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija

Program: Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance
Razpis: Fourth joint call for transnational working groups
Opis: The Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance invites proposals for its fourth joint call for transnational
working groups. This enables leading scientists in the field of antimicrobial resistance to establish international research
networks that will identify key questions and potential solutions to overcome barriers to AMR studies. Suggested topics
include: guidelines on human and veterinary use – affordable stewardship; surveillance in primary care; new anti-infective,
new adjuvant therapies and alternative approaches; evaluation of risk for generation of resistance in human setting; rapid
diagnostic tests; role of environmental factors; infrastructures and biobanks available relevant to infection and AMR.
Rok prijave: 6.6.2016
Več informacij tukaj.

Program:Program ukrepov na področju zdravja 2014-2020
Razpis: Tretji program za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020): Pilot project on chronic kidney diseases
Opis: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea) je v okviru programa za ukrepe Unije na področju zdravja
(2014–2020) objavila razpis za sofinanciranje pilotnega projekta na področju kroničnih bolezni ledvic.
Rok prijave:16.6.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija
Program: ERA-NET Sumforests
Razpis: Sustainable forests for the society of the future
Opis: ERA-Net SUMFOREST invites applications for its research call on sustainable forests for the society of the future. This
supports basic and applied research to inform policy decisions regarding multifunctional forestry and addresses research
issues spanning the whole value chain from forest management to product and service development.
Rok prijave:17.6.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje:Evropska Komisija
Razpis: Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2016
Opis: Predmet javnega razpisa je:
- področje a) sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave kakovostnih
elektronskih knjig v slovenskem jeziku,
- področje b) sofinanciranje kulturnih projektov, ki so pomembni za razvoj in uveljavljanje literarne ustvarjalnosti v spletnih
medijih.
Rok prijave: 20.06.2016
Razpisuje: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Več informacij: tukaj.
Program: USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020)Razpis: Support for a preparatory action to create an EU Festival award
and an EU Festival label in the field of culture - EFFE (EAC/S05/2016)Opis: Generalni direktorat Evropske komisije za
izobraževanje in kulturo je v okviru programa Ustvarjalna Evropa objavil razpis, v okviru katerega bodo podprli en predlog
za pripravljalni ukrep za oblikovanje festivalne nagrade EU in festivalnega znaka EU na področju kulture – shema EFFE
(Evropa za festivale – festivali za Evropo). Pripravljalni ukrep bo nadaljeval delo pilotnega projekta in bo podlaga za
preoblikovanje nagrade in znaka v stalni ukrep, ki bi ga lahko poimenovali evropska festivalna nagrada ali evropski festivalni
znak.
Rok prijave: 21.06.2016
Več informacij: tukaj
Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo
Program:HERCUL III
Razpis: HERCUL III: Razpis za zbiranje predlogov – 2016 - Pravno usposabljanje in študije
Rok prijave: 16.6.2016
Opis: V okviru programa za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (program Herkul
III) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju primerjalnih pravnih študij ter usposabljanj pravnih strokovnjakov v
letu 2016. Upravičeni ukrepi za financiranje v tem razpisu za zbiranje predlogov so:razvoj visokokakovostnih raziskovalnih
dejavnosti, vključno s primerjalno pravnimi študijami; izboljšanje sodelovanja med praktiki in teoretiki (prek ukrepov, kot so
konference, seminarji in delavnice), vključno z organizacijo letnega srečanja predsednikov združenj za evropsko kazensko
pravo in za zaščito finančnih interesov Unije in osveščanje zaposlenih v sodstvu in drugih pravnih poklicih glede zaščite
finančnih interesov Unije, vključno z razširjanjem strokovnega znanja o zaščiti finančnih interesov Unije.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
Program: EaSI – PROGRAM ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE INOVACIJE (2014 – 2020)
Razpis: Actions to boost the demand and supply side of the finance market for social enterprises - Call for Proposals
VP/2016/007
Opis: Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za
zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (Progress) objavil javni razpis za sofinanciranje ukrepov na področju spodbujanja
socialnega podjetništva z ustvarjanjem ugodnega finančnega okolja za socialna podjetja.
Rok prijave: 13.6.2016
Več informacij tukaj.

Razpisuje: Evropska Komisija
Razpis: Postgraduate research grants on European public finances
Opis: The European University Institute and the European Court of Auditors invite applications for their postgraduate
research grants on European public finances. These enable researchers in the field of European public finances to undertake
studies at the Historical Archives of the EU in Florence.
Each applicant must be an EU national. Master’s and doctoral students, as well as postdoctoral researchers and university
professors who have completed their master’s or doctoral degree within the last five years, and who currently hold an
academic appointment, may apply. Each applicant should be preparing a thesis, dissertation or scholarly article in this field.
Rok prijave:13.6.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: European University Institute

Razpis:Shema za akademsko mobilnost znotraj Afrike - razpis za zbiranje predlogov – EACEA/07/2016
Opis: Splošni cilj programa je spodbujati povečanje razpoložljivosti usposobljenih in visoko kvalificiranih strokovnjakov v
Afriki, spodbujati trajnostni razvoj in prispevati k zmanjševanju revščine.
Posebni cilj programa je izboljšati znanja in spretnosti študentov in osebja z okrepljeno mobilnostjo znotraj Afrike. S
krepitvijo sodelovanja med visokošolskimi ustanovami v Afriki se bo povečal dostop do kakovostnega izobraževanja,
afriške študente pa se bo spodbudilo in se jim omogočilo opravljanje podiplomskega študija v Afriki. Poleg tega bo
mobilnost osebja (akademskega in administrativnega) povečala zmožnost visokošolskih ustanov iz Afrike za mednarodno
sodelovanje. Tehnični partner mora biti visokošolska ustanova iz ene od držav članic EU, ki ji je bila podeljena
univerzitetna listina Erasmus.
Rok prijave: 15.6.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje : EACEA
Razpis: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo v letih 2017–2018
Rok prijave:15.6.2016
Opis: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih in makedonskih
raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2017–2018. Za podiplomske študente in
podoktorande največ pet let po doktoratu obeh držav bodo lahko v letih 2017-2018 sofinancirani tudi daljši obiski.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Program: Tretji program za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020)
Razpis: Joint actions 2016
Opis: Skupni ukrepi na področju zdravja v letu 2016 imajo jasno dodano vrednost EU, sofinancirajo pa jih pristojni organi,
odgovorni za zdravje v državah članicah ali v tretjih državah, ki sodelujejo v programu, ali organi javnega sektorja in
nevladni subjekti, ki jih pooblastijo navedeni pristojni organi. Predlogi skupnih ukrepov morajo zagotavljati resnično
evropsko razsežnost, da so smiselni s tehničnega vidika in vidika politike. Prejšnji skupni ukrepi so vključevali povprečno 25
partnerjev, odvisno od obsega ukrepa. Ministrstvo za zdravje obvešča, da lahko zainteresirane organizacije pošljejo dopis z
navedbo interesa, vsebine in vloge organizacije v skupnostnem ukrepu na elektronski naslov gp.mz(at)gov.si najkasneje do 1.
5. 2016!
Skupni ukrepi se bodo izvajali na naslednjih področjih: Preprečevanje HIV/AIDS/STI, virusnega hepatitisa in tuberkuloze;
obvladovanje kroničnih bolezni; Nadzor nad tobakom; Antimikrobna rezistenca ter bolnišnične okužbe in področja odobritev
postopkov priprave krvi, tkiv in celic
Rok prijave: 16.6.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea)
Javno naročilo: Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev
Opis: Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javno naročilo za izvedbo monitoringa populacij izbranih ciljnih vrst
netopirjev v letih 2016 in 2017.
Razpisuje: Ministrstvo za okolje in prostor
Rok prijave: 14.06.2016

Več informacij: tukaj.
Razpis: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016«
Rok prijave:13.6.2016
Opis: Predmet javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2016" v letu 2016 je izbor in sofinanciranje
raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih
usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega
razvoja Slovenije.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Razpis: Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve
Opis: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije
na področju prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, urejanja in razvoja naselij ter zlasti
mest ter arhitekture in graditve.
Rok prijave: 10.06.2016
Razpisuje: Ministrstvo za okolje in prostor
Več informacij: tukaj.
Razpis: Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New
Yorku in na Dunaju
Rok prijave: 8.6.2016
Opis: Predmet razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za bivanje in ustvarjanje v
umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo RS v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju v obdobju od 1. 1. 2017 do
31. 12. 2017, ki vključuje: financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so povezani z uporabo stanovanja,
stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniških rezidenc v omenjenih mestih ter povračilo potnih stroškov
za izbrane prijavitelje, in sicer za Berlin v višini največ 250 EUR neto, za London v višini največ 250 EUR neto, za Dunaj v
višini največ 150 EUR neto ter za New York v višini največ 850 EUR neto v primeru enega prijavitelja ali največ 750 EUR
neto na osebo v primeru skupinskega rezidenčnega bivanja.
Razpis je namenjen prijaviteljem, ki delujejo na naslednjih področjih umetnosti in kulture:
uprizoritvena umetnost,likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje, glasbena umetnost, intermedijske umetnosti, film
in AV-kultura, knjiga, kritika umetnosti ter refleksija kulture in družbe.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Ministrstvo za kulturo
Razpis: Razpis Evropskega parlamenta za sofinanciranje dogodkov za leto 2016
Opis: Evropski parlament je objavil razpis za sofinanciranje dogodkov za leto 2016. Prijavite lahko projekte, ki bodo
prispevali k boljšemu razumevanju vloge Evropskega parlamenta in njegovega delovanja, projekte, ki bodo spodbujali
državljane k sodelovanju v procesih odločanja ter projekte, ki bodo ponudili prostor za izmenjavo mnenj in stališč o
vprašanjih, ki pomembno vplivajo na njihova življenja.
Rok prijave: 10.6.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropski parlament
Razpis: Blue Careers in Europe
Opis: V okviru evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov, ki
bodo temeljili na strukturiranem dialogu med sektorjem in izobraževalnimi ustanovami (visokošolskimi ustanovami ter
ustanovami za poklicno izobraževanje in usposabljanje) za oblikovanje in izvajanje natančnih odzivov na potrebe trga
dela za pomorski sektor.
Rok prijave: 31.5.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: EASME -Executive Agency for SMEs
Program: Tretji program za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020)
Razpis: Razpis za sofinanciranje projektov 2016
Opis: Prijavite lahko projekte na naslednjih prednostnih področjih: Zdravje migrantov – dobre prakse pri skrbi za ranljive
skupine migrantov in beguncev; Zbiranje znanja in izmenjava dobrih praks o ukrepih za zmanjševanje pitja in zlorabe
alkohola; Zbiranje znanja in izmenjava dobrih praks o ukrepih za zmanjševanje uporabe nedovoljenih drog v skladu z
minimalnimi standardi glede zmanjševanja povpraševanja; Podpora državam članicam in ključnim deležnikom pri
naslavljanju kroničnih bolezni; Izbira in zaščita donatorjev (organov, tkiv ipd.).
Rok prijave:2.6.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)

Program: Active and assisted living programme
Razpis: Living well with dementia
Opis: The aim of this call is to support innovative, transnational and multi-disciplinary collaborative projects with a clear
route to market and added-value for the different types of end-users. A key priority underlying this challenge will be to
bring together technologies and services to create ICT based solutions addressing the aspirations and challenges that will
enable the wellbeing of people with dementia and their communities (family, caregivers, neighbourhood, service
providers, care system, etc…).
Rok prijave:26.5.2016
Več informacij tukaj.
Razpis: Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2016
Opis: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2016, in sicer za:
B1: članarine slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih in B2: udeležbo slovenskih
znanstvenikov oziroma strokovnjakov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane
vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj, na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih
združenj.
Rok prijave:26.5.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: ARRS
Program: CEI Cooperation Fund
Razpis: Call for Proposals for co-financing CEI Cooperation Activities
Opis: V okviru Srednjeevropske pobude (SEP) je objavljen javni razpis za sofinanciranje manjših projektov s ciljem prenosa
znanja in dobrih praks, s poudarkom na prenosu med državami SEP, ki so članice EU, in državami SEP, ki še niso vstopile v
EU.Prioritetna področja v letu 2016: na znanju temelječa družba (raziskave in inovacije, vseživljenjsko učenje,
informacijska družba); trajnostni ekonomski in družbeni razvoj (transport in logistika, energetska učinkovitost in
obnovljivi viri energije, klimatske spremembe, okolje in razvoj podeželja, razvoj podjetništva); vključujoča družba
(medkulturno sodelovanje, mediji, civilna družba).
Rok prijave: 23.5.2016
Več informacij tukaj.
Program:DG Interpretation
Razpis: Financial support for training in conference interpreting
Opis: The Directorate-General for Interpretation invites proposals for financial support for training in conference
interpreting. This supports the organisation of postgraduate courses and projects aimed at supporting interpreter
training. The following actions in the field of interpreting are supported: the promotion of quality and linguistic diversity
in the teaching of interpreting in the official languages of the EU, of the candidate countries and of the main political
partners of the EU; the establishment of postgraduate centres of excellence; cooperation among postgraduate courses
from different European, candidate and third countries offering relevant language combinations;regional cooperation
among universities with complementary language regimes;integration of modern information and communication
technologies in the training of conference interpreters.
Rok prijave:31.5.2016
Več informacij tukaj.
Program:EuropeAid
Razpis: Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union
Opis: V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje
razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen podpori aktivnostim nevladnih akterjev, ki so namenjene
osveščanju javnosti v zvezi z razvojnimi vprašanji in spodbujanju izobraževanja za razvoj v Evropi.
Rok prijave:1.6.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija
Program: CEI Cooperation Fund
Razpis: Call for Proposals for co-financing CEI Cooperation Activities
Opis: V okviru Srednjeevropske pobude (SEP) je objavljen javni razpis za sofinanciranje manjših projektov s ciljem prenosa
znanja in dobrih praks, s poudarkom na prenosu med državami SEP, ki so članice EU, in državami SEP, ki še niso vstopile v
EU.Prioritetna področja v letu 2016: na znanju temelječa družba (raziskave in inovacije, vseživljenjsko učenje,
informacijska družba); trajnostni ekonomski in družbeni razvoj (transport in logistika, energetska učinkovitost in
obnovljivi viri energije, klimatske spremembe, okolje in razvoj podeželja, razvoj podjetništva); vključujoča družba
(medkulturno sodelovanje, mediji, civilna družba).
Rok prijave: 23.5.2016

Več informacij tukaj.
Program: Rights, Equality and Citizenship Programme
Razpis: Action grants to support transnational projects to promote good practices on gender roles and to overcome
gender stereotypes
Opis: Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za pravice, enakost in
državljanstvo objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju spodbujanja enakosti med
ženskami in moškimi ter odprave stereotipov o spolih v izobraževanju, usposabljanju in na delovnem mestu.
Rok prijave: 27.5.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike
Program: DG Justice- DAPHNE
Razpis: Rights, Equality and Citizenship Programme: Action grants to support national or transnational projects on multiagency and multi-disciplinary cooperation to respond to violence against women and/or children, and on tackling
underreporting
Oznaka razpisa: JUST/2015/RDAP/AG/MULT
Opis: Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za pravice, enakost in
državljanstvo (Daphne) objavil javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju
multidisciplinarnega povezovanja pri obravnavi nasilja nad ženskami in/ali otroki.
Rok prijave:1.6.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje:Evropska Komisija
Program:DG Interpretation
Razpis: Financial support for training in conference interpreting
Opis: The Directorate-General for Interpretation invites proposals for financial support for training in conference
interpreting. This supports the organisation of postgraduate courses and projects aimed at supporting interpreter
training. The following actions in the field of interpreting are supported: the promotion of quality and linguistic diversity
in the teaching of interpreting in the official languages of the EU, of the candidate countries and of the main political
partners of the EU; the establishment of postgraduate centres of excellence; cooperation among postgraduate courses
from different European, candidate and third countries offering relevant language combinations;regional cooperation
among universities with complementary language regimes;integration of modern information and communication
technologies in the training of conference interpreters.
Rok prijave:31.5.2016
Več informacij tukaj.

Razpis: Javni razpis za financiranje projekta, namenjenega predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter
uresničevanju nacionalnega programa za jezikovno politiko
Rok prijave: 23.5.2016
Opis: Predmet javnega razpisa je financiranje načrta, izvedbe in evalvacije programa za spodbujanje družinske
pismenosti v predšolskem obdobju za leti 2016 in 2017. Področji razpisa sta uveljavljanje, predstavljanje in razvoj
slovenskega jezika ter izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Ministrstvo za kulturo
Program: European Maritime and Fisheries Fund
Razpis: Blue Labs - innovative solutions for maritime challenges
Opis: V okviru evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo je objavljen javni razpis, namenjen podpori »modrimi
laboratorijem«, ki so namenjeni oblikovanju in izvedbi inovativnih in izvedljivih rešitev za izzive v pomorstvu/na področju
morij s krepitvijo spretnosti, znanja in ustvarjalnosti mladih ljudi ter na podlagi znanja lokalnih ter združevanja
večdisciplinarnih kompetenc podjetij in znanstvenih/raziskovalnih organov/institucij.
Rok prijave:31.5.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)
Razpis: ARIMNET2 JTC 2016: Informacija o odprtem transnacionalnem razpisu
Opis: Predmet razpisa za sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega
transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte ARIMNET2 JTC 2016: Enhancing Mediterranean agricultural
and food value chains . Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani ARIMNET2. Prijava na
transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu.
Rok prijave:1.6.2016

Več informacij tukaj.
Informacije MIZŠ.
Razpis: Javni poziv za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih programov za naslednje obdobje in poročil o rezultatih
za preteklo obdobje financiranja
Opis: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni poziv, katerega predmet je
financiranje raziskovalnih programov za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti in oddaja poročil o
rezultatih raziskovalnih programov za preteklo obdobje financiranja.
Javni poziv je namenjen javnim raziskovalnim organizacijam, ki se jim v letu 2016 iztečejo pogodbe o financiranju
raziskovalnih programov, sklenjene za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 oziroma od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016.
Rok prijave: 20.5.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Razpis: Javni poziv za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil
o rezultatih raziskovalnih programov za preteklo obdobje financiranja
Rok prijave:20.5.2016
Opis: Predmet javnega poziva je financiranje raziskovalnih programov za izvajanje javne službe na področju raziskovalne
dejavnosti in oddaja poročil o rezultatih raziskovalnih programov za preteklo obdobje financiranja.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Razpis: Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva
Opis: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva objavlja razpis za nagrade Republike
Slovenije na področju šolstva za leto 2016.Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem
za pomembne prispevke h kakovosti vzgojno-izobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojno-izobraževalnega
procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih
vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 5 za življenjsko
delo.
Rok prijave: 20.5.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva
Razpis: Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2016
Rok prijave:18.5.2016
Opis:Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk podatkov
in stroškov konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu z namenom zagotavljanja dotoka in
dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne
dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Program:DG for Economic and Financial Affairs
Razpis: Prior information notice for FELLOWSHIP INITIATIVE 2016-2017 - Moving closer rather than drifting apart:
Challenges to economic integration at the global and European level - Ref. ECFIN 2016 013/B
Rok prijave:19.5.2016
Opis: The Directorate-General for Economic and Financial Affairs invites tenders for its fellowship initiative. This enables
researchers to re-examine challenges to economic integration at the global and the European level at the current juncture
and to explore the policy options to address these challenges. Candidates should analyse the issues under at least one of the
following themes:
the political economy of integration revisited; challenges to integrated markets for goods and services;challenges to
integrated financial and capital markets;challenges to integrated labour markets;deepening economic and monetary union.
Each fellowship includes the provision of consultancy services, preparation of an essay, study or lecture notes as well as
presentation of the work.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija

1.Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) Horizon 2020 FET-OPEN – Novel ideas for
radically new technologies
1.Razpis: FET-OPEN 01-2016-2017 FET Open Research an Innovation Actions

Več informacij tukaj.
2.Razpis: FET-OPEN 02-2016 FET Open Coordination and Support Actions
Več informacij tukaj.
Rok prijave : 11.5.2016
Opis: V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni
razpisi na področju spodbujanja radikalnih novih tehnologij, pri čemer se ta razpis nanaša na steber FET Open, ki podpira
velik nabor visoko tvegane vizionarske znanosti in tehnoloških sodelovanj v raziskovalnih projektih s pristopom od spodaj
navzgor. Cilj je pritegniti nove, potencialne akterje na področju raziskav in inovacij, kot so mladi raziskovalci in
visokotehnološka mala in srednja podjetja
Razpisuje: Evropska komisija
2.Razpis: Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017
Opis: Predmet javnega razpisa je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:
a. manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov
b. podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov
Znanstvene vede: naravoslovno–matematične vede, tehniške vede, medicinske vede, biotehniške vede, družboslovne vede in
humanistične vede.
Rok prijave: 9.5.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: ARRS
3.Tema: Poziv za podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem v letu 2016 za raziskovalce iz Republike
Slovenije
Rok prijave: 30.4.2016
Opis: Na podlagi Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije (MIZŠ) in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS) – podpisan aprila 2001 - JSPS vsako leto
zagotavlja podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2016 sta
za Slovenijo namenjeni 2 kvoti. Štipendije so namenjene mladim, obetavnim raziskovalcem za raziskovalno delo pod
vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah.
Področje: vse vede
Trajanje: 12 ali 24 mesecev
Več informacij tukaj.
Razpisuje: MIZŠ in Japonsko združenje za spodbujanje znanosti
4.Pogram: European Food Safety Authority( EFSA)
Razpis: Literature review of baseline information on non-coding RNA that could support the food and feed risk
assessment of ncRNA-based genetically modified plants
Opis: The European Food Safety Authority invites tenders for a Literature review of baseline information on non-coding RNA
that could support the food and feed risk assessment of ncRNA-based genetically modified plants. The tenderer will support
the food and feed risk assessment of non-coding RNA-based genetically modified plants by conducting a literature review of
baseline information on ncRNA.
Rok prijave:27.4.2016
Več informacij tukaj.
5.Program : HORIZON 2020
Tema: Promotion of Agricultural Products
Oznaka razpisa: AGRI-SIMPLE-2016
Rok prijave:28.4.2016
Opis: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano je objavila javne razpise za enostavne programe v okviru
ukrepov za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah v
skladu z Uredbo (EU) št. 1144/2014.
Več informacij tukaj.
6.Program: Creative Europe 2014-2020
Razpis: Creative Europe - Cross-sectoral - Refugee Integration Projects 2016 (EACEA 12/2016)

Opis: Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) je v okviru programa Ustvarjalna
Evropa - medsektorski sklop - objavila javni razpis za sofinanciranje kulturnih, avdiovizualnih in medsektorskih projektov,
katerih namen je olajšati integracijo beguncev.
Rok prijave: 28.4.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje:EACEA
7.Program:EuropeAID
Razpis: IPA: Support to Civil Society Organisations under the Civil Society Facility Action 2015 - The former Yugoslav
Republic of Macedonia
Opis: V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi vpliva civilnodružbenih
organizacij na procese oblikovanja in izvajanja politik v Makedoniji.
Rok prijave:26.4.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija

8.Program:MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE
Oznaka razpisa: H2020-MSCA-RISE-2016
Rok prijave: 28.4.2016
Vrednost razpisa: 80.000,00 EUR
Opis:The RISE scheme will promote international and inter-sector collaboration through research and innovation staff
exchanges, and sharing of knowledge and ideas from research to market (and vice-versa.The scheme fosters a shared
culture of research and innovation that welcomes and rewards creativity and entrepreneurship and helps to turn creative
ideas into innovative products, services or processes.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija
9.Program:ERA-NET COFASP
Razpis: Transnational call for proposals on Fisheries, Aquaculture and Seafood Processing
Opis: ERA-Net COFASP, in collaboration with ERA-Net Marine Biotech, invites proposals for its transnational research call on
aquaculture, fishery and seafood processing. This supports joint projects which facilitate new biotechnological approaches
and toolbox development that have the potential to solve challenges and enable innovation within the thematic areas
covered by the Cooperation in Fisheries, Aquaculture and Seafood Processing.
Rok prijave:22.4.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje:Evropska Komisija
10.Program: HORIZON 2020: Societal Challenges
Tema: Centres/Networks of European research and innovation
Oznaka razpisa: H2020-SCG-ENG-GLOBALLY-2016-2017
Rok prijave: 14.4.2016
Vrednost razpisa: 1.500.000,00 EUR
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija
11.Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE HORIZON (2014–2020)
Tema: Design-based consumer goods
Oznaka razpisa: COS-2015-DESIGN-2
Rok prijave: 14.4.2016
Več informacij tukaj
Razpisuje: Evropska komisija
12.Razpis: Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in
Puhovo priznanje v letu 2016
Rok prijave:15.4.2016
Več informacij tukaj.

Razpisuje: MIZŠ
13.Razpis: Javni razpis za "RRI v verigah in mrežah vrednosti"
Sklop 1: »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)«
Rok prijave: 15.4.2016
Več informacij tukaj.
Sklop 2: Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL6-9)
Rok prijave:15.4.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: MIZŠ
14.Program:DG JUSTICE
Razpis: Action grants to support national and transnational projects on non-discrimination and Roma integration
Oznaka razpisa: JUST/2015/RDIS/AG/DISC
Rok prijave: 12.4.2016
Več informacij tukaj.
15.Program: Erasmus+: Key Action 3: Support for policy reforms, Initiatives for policy innovation, European policy
experimentations
Razpis: Key Action 3 - Initiatives for policy innovation - European policy experimentation - EACEA 34/2015
Opis:
Rok prijave: 14.4.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
16.Program: Program Erasmus+
Tema: Eksperimentiranje na področju evropske politike o izobraževanju in usposabljanju ter mladih pod vodstvom javnih
organov na visoki ravni (EACEA 34/2015)
Več informacij tukaj.
Rok prijave: 14.4.2016
Razpisuje: EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
17.Program: COSME - PROGRAM ZA KONKURENČNOST PODJETIJ TER MALA IN SREDNJA PODJETJA (2014 - 2020)
Tema: COSME: Design-based consumer goods II
Oznaka razpisa: COS-2015-DESIGN-2:DESIGN-BASED CONSUMER GOODS
Več informacij tukaj.
Vrednost razpisa: 4.000.000 EUR
Rok prijave: 14.4.2016
Razpisuje: Evropska komisija
18.Razpis: Javni razpis za izbor izvajalcev javnih kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2016
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
Rok prijave: 11.4.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Ministrstvo za kulturo
19.Program: Alpine Space Programme 2014–2020
Razpis: Second call for project proposals
Rok prijave:8.4.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Skupni sekretariat programa Interreg Območje Alp
20.Program : DG Justice
Razpis: Joint Justice & Daphne call - Actions grants to support national or transnational projects to enhance the rights of
victims of crime/victims of violence- JUST/2015/SPOB/AG/VICT

Rok prijave: 8.4.2016
Več informacij tukaj.
21.Program: Program za pravosodje (2014-2020)
Tema: Actions grants to support national or transnational projects to enhance the rights of victims of crime/victims of
violence
Rok prijave: 8.4.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje
22.Program: COSME PROGRAM ZA KONKURENČNOST PODJETIJ TER MALA IN SREDNJA PODJETJA (2014 - 2020)
Razpis: Erasmus for Young Entrepreneurs - Framework partnership Agreement (FPA)
Rok prijave: 5.4.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: EASME
23.Razpis: 1st Call for Proposals of the Urban Innovative Actions
Rok prijave:31.3.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija
24. Program: COSME PROGRAM ZA KONKURENČNOST PODJETIJ TER MALA IN SREDNJA PODJETJA (2014 - 2020)
Razpis: Clusters Excellence Programme - Promoting Cluster Management Excellence Across the EU - 2016
Rok prijave: 31.3.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: EASME
25. Program: NORFACE(ERA NET)
Tema: DIAL – Dinamika neenakosti skozi življenjska obdobja: strukture in procesi
Rok prijave: 30.3.2016
Besedilo razpisa dostopno tukaj
Nacionalni pogoji upravičenosti so objavljeni na naslednji povezavi.
Kontaktna oseba:Tina Vuga, tina.vuga@arrs.si, 01 400 59 43
26. Program: HORIZON 2020: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE
Tema: E- infrastructures
Oznaka razpisa 1: EINFRA-11-2016:Support to the next implementation phase of Pan-European High Performance
Computing infrastructure and services (PRACE)
Več informacij tukaj.
Vrednost razpisa: 15.000.000 EUR
Oznaka razpisa 2: EINFRA-22-2016:User-driven e-infrastructure innovation
Več informacij tukaj.
Vrednost razpisa: 21.000.000 EUR
Rok prijave na oba razpisa: 30.3.2016
Opis: Aktivnosti na področju e-infrastrukture bodo usmerjene v upravljanje z obsežnimi podatkovnimi zbirkami, einfrastrukturi za odprti
Razpisuje: Evropska komisija
27.Program: Organ upravljanja TNP Interreg ADRION
Razpis: Javni razpis za predložitev projektov v okviru Transnacionalnega programa Adrion
Dne 22. 2. 2016 bo Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizirala informativni dan za slovenske
prijavitelje v Ljubljani; podrobnosti najdete na tej povezavi.
Rok prijave: 25.3.2016
Več informacij tukaj.

28.Razpis: Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige
Rok prijave: 21.3.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Javna agencija za knjigo RS
29.Program: EVROPSKI SKLAD ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO European Maritime and Fisheries Fund: Thematic Routes on
Underwater Cultural Heritage
Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 195.000 €, Komisija bo podprla dva ali tri projekte, sofinancira se do 80%
upravičenih stroškov.
Rok prijave: 15.3.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija (EASME)
30.Program : HORIZON 2020
Tema: Innovative Medicines Initiative (JTI-IMI2)
Oznaka razpisa: H2020-JTI-IMI2-2015-07-TWO-STAGE
Rok prijave: 17.3.2016
Več informacij tukaj.
31.Program: DG -Humanitarian aid and civil protection
Razpis: Call for proposals 2016 for prevention and preparedness projects in the field of civil protection and marine
pollution
Rok prijave:14.3.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija
32.Program: Interreg Slovenija – Hrvaška 2014-2020
Rok prijave: 11.3.2016 ( prvi rok prijave). Projekt lahko prijavite v partnerskem sodelovanju s vsaj eno institucijo iz
Hrvaške (podjetja, neprofitne organizacije ali lokalni/regionalni/nacionalni organi).
Informacije o razpisu dostopne tukaj.
33.Program: PROGRAM ZA PRAVICE, ENAKOST IN DRŽAVLJANSTVO (2014 do 2020) Rights, Equality and Citizenship
Programme: Action grants to support transnational projects to prevent and combat racism, xenophobia, homophobia
and other forms of intolerance
Oznaka razpisa: JUST/2015/RRAC/AG
Rok prijave: 18.2.2016
Vrednost razpisa: 5.400.000,00 EUR
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje
34. Javni poziv Ministrstva za obrambo za identifikacijo potencialnih izvajalcev in nabora raziskovalno razvojnih
projektov na področju obrambe in zaščite za javna naročila
Rok prijave: 15.2.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Ministrstvo za obrambo RS
35. Program: Europe for Citizens
Razpis: European Remembrance 2016
Rok prijave: 1.3.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
36.Program: Europe for Citizens
Razpis: Civil society projects 2016 (Europe for Citizens - Democratic engagement and civic participation)
Rok prijave:1.3.2016

Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska Komisija, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
37.Program: Europe Aid
Razpis: ENI: Sustainable Water Integrated Management programme (SWIM)
Rok prijave:1.3.2016
Več informacij tukaj.
38.Program: CERIC-ERIC (Central European Research Infrastructure Consortium)
Opis: Razpis za dostop do raziskovalne opreme. CERIC je distribuirana raziskovalna infrastruktura za raziskave na področju
materialov. Raziskovalcem vseh nacionalnosti prek mednarodnih razpisov ponuja prost dostop do instrumentov v 7 državah,
kot so sinhrotron v Trstu, Tandemski pospeševalnik v Zagrebu, viri nevtronov v Budimpešti in NMR v Ljubljani.
Rok prijave: 5.2.2016 in 1.3.2016
Več informacij tukaj.
39. Univerza v Ghentu razpisuje nagrado« The PRoF 2016 Award« za področje zdravstvene nege. Razpisana tematska
področja so:
- New concepts or theories in healthcare models (medical, care, ageing society)
- New insights regarding healthcare infrastructure (architecture and/or equipment)
- Innovating healthcare processes and/or procedures
- Innovating healthcare products and/or services
Rok prijave: 1.3.2016.
Več informacij tukaj.
40.Program: DG HOME/ MIGRATION AND HOME AFFAIRS
Tema: Asylum, Migration and Integration Fund: Call for proposals on the Actions in the area of Integration
Rok prijave: 29.2.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija
41.Program: Erasmus+, Jean Monnet
Razpis: Jean Monnet Activities 2016
Rok prijave: 25.2.2016
Več informacij tukaj.
42.Razpis: Javni razpis za sofinanciranje spodbujanja zdravja v Mestni občini Koper
Opis: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja
promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2016.
Rok prijave: 22.2.2016
Več informacij tukaj.
43.Razpis: Javni razpis za sofinanciranje varstva okolja v Mestni občini Koper
Opis: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja
promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2016
Rok prijave: 22.2.2016
Več informacij tukaj.
44.Razpis: Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Koper
Opis: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016, ki jih izvajajo društva, ustanove
in zavodi v Mestni občini Koper na področju duševnega zdravja, spodbujanja neodvisnega življenja invalidov, odpravljanja
različnih socialnih stisk in svetovanju na področju preprečevanja socialne izključenosti.
Rok prijave: 22.2.2016
Več informacij tukaj.
45.Razpis: Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper

Opis: Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2016.
Rok prijave:22.2.2016
Več informacij tukaj.
46.Razpis: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper (MOK)
Rok prijave: 22.2.2016
Več informacij tukaj.
47.Program: Erasmus+: Key Action 3: Support for policy reforms
Razpis: Quality assurance at European level for enhanced transparency and recognition of skills and qualifications EACEA
48/2015
Rok prijave: 29.2.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
48.Program: DG HOME/ MIGRATION AND HOME AFFAIRS
Tema: Asylum, Migration and Integration Fund: Call for proposals on the Actions addressing Trafficking in Human Beings,
in particular the integration and the safe and sustainable return of victims of trafficking in human beings
Rok prijave: 16.2.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija
49.Program: DG HOME/ MIGRATION AND HOME AFFAIRS
Tema: Asylum, Migration and Integration Fund: Call for proposals on the Actions in the area of monitoring of forced
return
Rok prijave: 11.2.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija
50.Program: ESPON (Evropska mreža za opazovanje prostorskega razvoja in kohezije)
Tema: Geografija novih zaposlitvenih dinamik v Evropi
Rok prijave: 9.2.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
51. Program: Europe Aid
Tema: Javno naročilo: Druga študija za zbiranje posodobljenih informacij za omejeno število rakotvornih snovi
Rok prijave: 5.2.2016
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje
52.Tema: Razpis za Stelètovo nagrado in Stelètova priznanja za leto 2015 s področja varstva kulturne dediščine in
naravnih vrednot.
Rok prijave: 29.1.2016
Objava v Uradnem listu: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016002.pdf#!/r2016002-pdf
Razpisuje: Slovensko konservatorsko društvo
53.Tema: Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
Rok prijave: 25.1.2016
Opis: Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in
intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2016.
Več informacij tukaj.
Razpisuje: Ministrstvo za kulturo

54.OBZORJE2020: EIT ( European Institute of Innovation & Technology) išče nove člane svojega upravnega odbora
(30.11.2015)
Spletna stran za več informacij: http://eit.europa.eu/newsroom/launch-call-expression-interest-select-four-new-memberseit-governing-board
Opis: European Institute of Innovation & Technology objavil poziv za predlaganje novih članov upravnega odbora EIT.
Rok za prijavo: 15.1.2016
55.Program: ERASMUS+ (22.12.2015)
TEMA: RAZPIS ZA ZUNANJE OCENJEVALCE (EKSPERTE): MLADI V AKCIJI 2016
Rok prijave: 4.1.2016
Spletna stran razpisa: Mladi v akciji 2016
Razpisuje: MOVIT ( Zavod za razvoj mobilnosti mladih)
54.Program: Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016
Rok prijave: 6.1.2016
Opis: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016, ki jih izvajajo društva, zavodi,
invalidske organizacije ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in
61/06 – ZDru-1).
Spletna stran:
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_si
ngle]=1025

