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Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative 
EUREKA 2021 

 
 
NAMEN: spodbuda slovenskih podjetij k vključevanju v projekte in tehnološka 
področja mednarodnega programa EUREKA ter podpora sodelovanja z javnimi 
raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem. 
 
CILJ: vključevanje podjetij v mednarodne EUREKA projekte za namen ažurnosti 
pri evropskih raziskovalno-razvojnih in podjetniških trendih. Cilj razpisa je dodeliti 
nepovratna sredstva vsaj 10 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov. 
 
PREDMET: sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih 
projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA – za tisti del projektov, 
ki se nanaša na industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj. 
 
PRIJAVNI ROK ZA ODDAJO VLOG je 19. 4. 2021. 
 
POGOJI ZA PRIJAVITELJE: izpolnjevati splošne pogoje mednarodnega 
razpisa in nacionalne pogoje. 
 

• sedež/podružnica v RS; 
• ni v težavah, ni v postopku pridobivanja državne pomoči, ni neporavnanih 

obveznosti, ni kršitev, glob, ni v postopku vračanj pomoči; 
• ni podjetje v težavah, ni neporavnanih obveznosti, ni v postopku 

pridobivanja državnih pomoči, niso bile izrečene globe; 
• za sofinancirane upravičene stroške in aktivnosti EUREKA projekta ni in ne 

bo pridobil sredstev še iz drugih javnih virov; 
• v koledarskem letu ima lahko prijavljene največ 3 različne EUREKA 

projekte; 
• nesofinancirana področja: kmetijstvo, ribištvo, predelava kmet. Proizvodov. 

 

SPLOŠNI POGOJI:  
• koordinator je MSP, ki se ukvarja s raziskavami in razvojem in ima sedež v 

EUREKA državi; 
• vsaj dva neodvisna partnerja; 
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• dobro uravnotežen konzorcij – noben partner in nobena država ne presega 
več kot 75% celotnih stroškov; 

• trajanje največ 3 leta; 
• nov razvit proizvod, postopek, storitev, ki se lansira v roku dveh let na 

tržišče; 
• vsak partner ima status pravne osebe; 
• vloga mora biti oddana tudi preko “EUREKA Application” portala. 

 
FINANCE:  

• skupna predvidena višina sredstev na razpisu je 4.084.000,00 EUR; 
• sredstva na razpolago – nacionalno: 650.000 EUR v letu 2021, 1.250.000 

EUR v letu 2022. Po letu 2022 je odvisno od razpoložljivosti; predvideno 
1.184.000 EUR v letu 2023 in 1.000.000 EUR v letu 2024; 

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

PORABA SREDSTEV:  
• obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa je od 2021–2024. 

 
ROK: Razpis bo odprt do porabe sredstev. 
 
UPRAVIČENI STROŠKI: 

• stroški osebja; 
• stroški službenih potovanj; 
• stroški materiala in amortizacije opreme; 
• stroški svetovanja in drugih storitev tj. pogodbenih raziskav, tehnično 

znanje in patenti. 

PRIJAVA:  
Na ta razpis se prijavljajo slovenski partnerji v projektu. Vsak slovenski partner se 
prijavi s svojo vlogo.  
 
PRIPRAVA VLOGE:  
Za prijavo na mednarodni razpis se sestavi vloga po navodilih na 
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-eureka-2021/.  
 
Za oddajo vloge na ta razpis se sestavita dva izvoda popolne vloge in en 
elektronski izvod. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku.  

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-eureka-2021/
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Vloga bo popolna, če bo vsebovala:  
• OBRAZEC A – Obrazec za prijavo projekta (Priloga 1), 
• OBRAZEC B – Opis projekta (Priloga 2), 
• OBRAZEC C – Izpis prijave preko »EUREKA Application« portala (obrazec 
predhodno izpolnite na »EUREKA Application« portalu, ki je dostopen na 
https://eureka.smartsimple.ie) – obrazec je napisan v angleškem jeziku (Priloga 3), 
• OBRAZEC D – Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (Priloga 
4), 
• OBRAZEC E – Na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe (Priloga 5), 
• Izjavo o samofinanciranju projekta, če upravičenec projekt želi izvajati tudi brez 
sofinanciranja1. 
 
Pismo o nameri oz. pogodba o medsebojnih razmerjih med partnerji za prijavljen 
projekt (ni predpisanega obrazca, ustrezen primer pa je dostopen na 
https://www.eurostars-eureka.eu/content/skeleton-consortium-agreement), ni 
obvezna sestavina vloge, je pa predmet ocenjevanja, zato jo je priporočeno 
predložiti in je lahko v angleškem jeziku.  
 
ODDAJA VLOGE: 
Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti do roka 
dostavljena v glavno pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z 
oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis EUREKA 2021« ter navedbo polnega naziva 
in naslova pošiljatelja.  
Če se prijava pošlje po pošti, mora biti oddana priporočeno, za pravočasno pa se 
šteje, če je bila oddana na pošto do vključno 19. 4. 2021.  
 
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od 
potrjevanja projektov na zasedanju Odbora visokih predstavnikov EUREKA z 
vročitvijo sklepa o (ne)izboru. 
 
Dodatne informacije o razpisu so objavljene na spletni strani ministrstva 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-
in-tehnologijo/javne-objave/ in so na voljo na ministrstvu, na elektronskem 
naslovu eureka-eurostars.mgrt@gov.si.  

 
1 Če vloga ni ocenjena pozitivno ali za njeno sofinanciranje ni na razpolago dovolj sredstev. 
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