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Javni razpisi v okviru podprograma EIC Iskalec 
 
Programi Evropskega sveta za inovacije so namenjeni podpori najbolj prodornih 
(disruptivnih) inovacij oz. inovacijskih projektov, z namenom zagotovitve ustreznih oblik 
financiranja in podpornih storitev za učinkovito pretvorbo teh inovacij v tržne produkte. 
 
V okviru delovnega programa največji del predstavljajo naslednji sklopi oz. podprogrami: 
 

● EIC Iskalec (Pathfinder); 
● EIC Prehod (Transition); 
● EIC Pospeševalec (Accelerator). 

 
EIC Iskalec (Pathfinder) je namenjen financiranju zgodnjih stopenj razvoja novih 
»prebojnih« tehnologij in rešitev, ki imajo potencial postavljanja novih standardov in 
oblikovanja novih trgov. V okviru podprograma EIC Iskalec (Pathfinder) se je odprlo pet 
razpisov v skupni vrednosti 132 milijonov EUR: 
 

● zavedanje znotraj (Awareness Inside); 
● orodja za merjenje in spodbujanje aktivnosti v možganskih tkivih (Tools to measure 

and stimulate activity in Brain Tissue); 
● nastajajoče tehnologije v celični in genski terapiji (Emerging Technologies in Cell 

and Gene therapy); 
● izvirne poti do proizvodnje zelenega vodika (Novel routes to green hydrogen 

production); 
● inženirski bivalni materiali (Engineered Living Materials). 

 
Upravičenci 
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe (npr. univerze, raziskovalne organizacije, mala in 
srednje velika podjetja) iz držav, ki sodelujejo v evropskem programu Obzorje. Sofinancirajo 
se konzorcijski projekti, v katerih sodelujejo najmanj trije konzorcijski partnerji iz treh 
različnih držav. 
 
Sredstva 
Nepovratna sredstva do 3 milijone EUR ali 4 milijonov EUR (usmerjen izziv) ali več, če je 
namen dokazljivo upravičen. 
 
Vloga je sestavljena iz: 

- dela A: administrativni podatki prijavitelja; 
- dela B: tehnični opis projekta. 

 
Rok za oddajo prijav: 27. oktober 2021 do 17.00 ure.  
 

https://accelopment.com/blog/horizon-europe-what-about-the-uk-and-the-associated-countries/
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Zavedanje znotraj (Awareness Inside) 
 
Zavedanje in zavest sta že desetletja visoko na raziskovalnem programu umetne 
inteligence (AI).  
 
Prijavljeni projekti naj obravnavajo vsakega od naslednjih treh pričakovanih rezultatov: 

- novi koncepti zavedanja, ki so namenjeni drugi uporabi kot človeški, vključno s 
tehnološko; 

- dokaz in potrditev dodatne vrednosti takšnega zavedanja v tehnologiji (aware 
technology);  

- opredelitev celostnega pristopa k inženiringu zavedanja, njegovo tehnološko orodje, 
potrebe in posledice ter omejitve, vključno z etičnimi in regulativnimi zahtevami.  

 
Orodja za merjenje in spodbujanje aktivnosti v možganskih tkivih (Tools to measure 
and stimulate activity in Brain Tissue) 
 
Medicinski pripomočki za merjenje in spodbujanje možganske aktivnosti se pojavljajo kot 
izjemno močno terapevtsko orodje, ki bi lahko revolucionirala zdravljenje možganskih 
bolezni. 
 
Predlogi, oddani na ta razpis, se morajo spoprijeti z vsaj enim od naslednjih dveh izzivov: 

- popolna naprava z edinstvenimi funkcijami; 
- novi ali novonastali fizikalni principi ali metodologije, ki bi lahko bili osnova za 

prihodnje tehnologije zaznavanja in/ali stimulacije možganov.  
 
Nastajajoče tehnologije v celični in genski terapiji (Emerging Technologies in Cell 
and Gene therapy)  
 
Celična in genska terapija (CGT) je namenjena za uporabo za zdravljenje človeških bolezni. 
 
Prijavljen projekt se mora osredotočiti na nastajajoče tehnologije ali na novo zasnovano 
tehnološko rešitev, ki mora biti zasnovana na konceptu, ki presega trenutno stanje. Rešitev 
naj bo namenjena premagovanju izzivov in ovir na področju celične in genske terapije, s 
katerimi se trenutno soočajo podjetja, predklinična, klinična raven in raven biološke 
proizvodnje.  
 
Izvirne poti do proizvodnje zelenega vodika (Novel routes to green hydrogen 
production)  
 
Razvoj učinkovitih, trajnostnih in prilagodljivih energetskih sistemov je ključni izziv za 
energetsko razogljičenje evropske družbe in temelj evropskega cilja podnebne nevtralnosti 
do leta 2050.  
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Prijavljeni projekt mora razviti dokazilo o konceptu ali laboratorijsko potrjeni inovativni zeleni 
tehnologiji pridobivanja H2.  
 
Inženirski bivalni materiali (Engineered Living Materials) 
 
Inženirski bivalni materiali (ELM) so v celoti ali delno sestavljeni iz živih celic. S tem 
razpisom želi EIC Iskalec izkoristiti priložnost za strateško pozicioniranje Evrope na čelu 
področja ELM, ki je še vedno v povojih. Projekti v okviru tega razpisa naj bi razvili tehnologije 
za proizvodnjo najmanj dveh različnih bivalnih materialov. 
 
Pričakovana rezultata projekta: 

- dokaz za delovanje tehnologij, ki presegajo trenutno najsodobnejšo tehnologijo in 
omogočajo izdelavo najmanj dveh novih bioloških ELM, večjih od 1 cm v vseh 
dimenzijah, s programljivo in nadzorovano sintetično ali inženirsko oblikovano 
morfogenezo (z evkariontskimi ali prokariontskimi celicami); 

- laboratorijsko potrjena, avtomatizirana in računalniško podprta platforma za 
testiranje in učenje (DBTL). 

 
 
 
 

 
 
 


