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Predstavitev

• Strateški vidiki znanstveno-raziskovalnega 

sodelovanja z ZDA, Kitajsko in Brazilijo v Okvirnih 

programih EU za raziskave in v ERA

• Slovenija kot kakovosten partner za sodelovanje v 

Obzorju 2020 in v prihodnje

• Zakaj je mednarodno znanstveno-raziskovalno 

sodelovanje nujno

• Moč znanstvene diplomacije



Strateški vidiki Z&R sodelovanja EU z ZDA,

Kitajsko in Brazilijo

• Globalni izzivi oziroma grožnje zahtevajo mednarodno sodelovanje med 

vsemi, sploh pa najmočnejšimi akterji

• Planet ima omejene vire, med katerimi so tudi zelo redki in pomembni, 

zato je trajnostnost nujna

• Vedno več odličnega znanja se razvija v tretjih državah, zato mora EU z 

njimi sodelovati

• EU mora ostati privlačna za talente iz vsega sveta, a obenem vztrajati 

na svoji kulturi inteletualne lastnine

• Za male države, kot je SI, so predstavništva in „hubi” EU zelo 

pomembni, saj odpirajo možnosti, ki jih drugače ne bi imeli



REZULTATI SI V 7. OP IN OBZORJU 2020

7. OP (2007-2013)
pogodbe: 725
udeleženci: 940, koordinatorji: 58
sofinanciranje EK: 171 MEUR 

OBZORJE 2020 (2014-2020)(podatki do 13.11.2019)
pogodbe: 697
udeleženci: 1007, koordinatorji: 94
sofinanciranje EK: 257 MEUR



Kaj smo se naučili    Novosti v OE

v O2020

- Okrepiti mednarodno sodelovanje Razširjene možnosti udeležbe

- Krepiti odprtost Politika odprte znanosti 

- Spodbujati sodelovanje Razširjanje odličnosti



Obzorje Evropa (2021-2027)

- Naložbe za oblikovanje naše prihodnosti

Predlog EK znaša 100 milijard € za raziskave in inovacije (2021-

2027) – VIDIK INTERNACIONALIZACIJE

• okrepiti znanstveno in tehnološko kapaciteto EU ter ERA

• povečati inovacijsko zmogljivost EU, konkurenčnost in število 

delovnih mest

• uresničevanje prednostnih nalog za državljane ter ohranjanje  

evropskega družbeno-gospodarskega modela in vrednot



Strateški načrt za izvajanje programa Obzorje 

Evropa (2021-2024)

S strateškim načrtom se bodo pripravile vsebine delovnih 

programov in razpisov za zbiranje predlogov za prva štiri leta

 Strateška usmeritev za podporo raziskavam in inovacijam

 Partnerstva (ca. 50) in misije (5 področij) 

 Področja za mednarodno sodelovanje
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Moč znanstvene diplomacije

• Največji prepad je še vedno med znanstveniki in politiki

• Kadar povežemo znanje, kulturo in umetnost, najlažje

vzpostavimo zaupanje in medsebojno razumevanje z

državljani (tudi tujimi državami), ki sta potrebna za sprejem

pomembnih odločitev

• Znanstvena diplomacija bistveno presega omejitve nacionalne

perspektive in deluje preko konkretnih projektov, ki so

pomembni za državljane (npr. sodelovanje med Izraelci in
Palestinci pri 56 skupnih projektih mestnega vrtnarjenja)



Povezava
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• NK NKO: peter.volasko@gov.si

H V A L A   !


