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PRORAČUN OBZORJA EVROPA : €95,5 MILIJARD (2021-2027)
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ZAKAJ JE ŠIRITEV SODELOVANJA IN SPODBUJANJE ODLIČNOSTI 

POMEMBEN STEBER? 

 razkorak med državami na področju R&I ostaja izziv

 podpira institucionalne, strukturne reforme in preoblikovanje sistemov ter organizacij na 
področju R&I raziskav in inovacij

 omogoča optimizacijo znanstvene odličnosti za razvoj in kroženje visokokakovostnega znanja

 izjemne vodilne institucije lahko širijo tradicionalne mreže in prihodnje strateško sodelovanje

 „widening“ države pridobivajo partnerstva, izkušnje, znanja ter orodja za mednarodno 
prepoznavnost

 zagotavljanje sinergij in dopolnjevanja z drugimi sredstvi iz ESIF, RRF, vključno z nacionalnimi 
naložbami

 upravičene države: EU-13, Portugalska, Grčija, pridružene države in najbolj oddaljene regije s 
podobnim profilom 



ZAKAJ JE ŠIRITEV SODELOVANJA IN SPODBUJANJE ODLIČNOSTI 

POMEMBEN STEBER – ZRISS 2030? 

 Znanstvenoraziskovalna in inovacijska strategija 2030 sprejeta v DZ RS

 Ključni razvojni cilji:

1) Slovenija se bo do leta 2030 razvila v uspešno na znanju in inovacijah temelječo družbo in se uvrstila v skupino držav 

vodilnih inovatork na lestvici evropskega inovacijskega indeksa. 

2) Javna vlaganja v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost bodo do leta 2030 znašala 1,25% BDP, pri čemer je že 

v letu 2027 obseg javnih vlaganj 1% BDP, celotna vlaganja v znanstvenoraziskovalno, razvojno in inovacijsko dejavnost pa 

bodo do leta 2030 obsegala 3,5% BDP. 

3) Raziskave in inovacije bodo usmerjene v področja, ki obravnavajo ključna vprašanja za reševanje izzivov trajnostnega 

razvoja, skladnega s cilji Agende 2030, z njimi povezane zelene in digitalne preobrazbe ter Slovensko strategijo pametne 

specializacije.

 Ukrep 6.1.1: Učinkovita vključenost v ERA s polno izkoriščenostjo njegovih instrumentov

 Ukrep 6.1.5: Povečanje podpore pridobivanju projektov okvirnega programa EU za raziskave in inovacije s področja širjenja 

sodelovanja in spodbujanja odličnosti (»Spreading Excellence and Widening Participation«) 



DELOVNI PROGRAM  WIDERA 2021-2022
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KLJUČNI UKREPI V DELOVNEM PROGRAMU 2021-2022

• Teaming: vzpostavitev ali bistvena nadgradnja centrov odličnosti 

• Twinning: izmenjava znanja in izkušenj med raziskovalnimi institucijami in vodilnimi 
partnerji na določenem znanstvenem področju

• ERA Chairs: pridobitev odličnih znanstvenikov in inovatorjev iz vodilnih držav s ciljem 
vzpostavitve trajne in odlične raziskovalne skupine na določenem znanstvenem področju

• Kroženje možganov: spodbujanje mobilnosti raziskovalcev 

• COST: spodbujanje transnacionalnih mrež sodelovanja 

• Excellence hubs: krepitev čezmejnega regionalnega inovacijskega ekosistema 

• Twinning in razvoj R&I politik za Zahodni Balkan

• Spodbujanje odličnosti visokošolskega sektorja in podpornega inovacijskega ekosistema 



Hop on sheme: odpiranje konzorcijev stebra 2 za widening partnerje

• rok za oddajo prijav je 10. november 2022

ERA postdoktorske štipendije (ERA fellowships): 

• rok za oddajo prijav je 14. september 2022 (objava 12.5.2022)

ERA talenti:  medsektorsko kroženje talentov in spodbujanje sodelovanja med RO in 

(ne)gospodarstvom za prenos znanja 

• rok za oddajo prijav je 15. november 2022 (objava predvidoma 29.6.2022)

V pripravi nov delovni program WIDERA 2023-2024. 

ŠE AKTUALNI RAZPISI V DELOVNEM PROGRAMU 2021-2022



NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA ZA „WIDENING DEL“ 

Nacionalna kontaktna točka

mag. Tanja Vertelj 

Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport

E-mail: tanja.vertelj@gov.si, 

Tel: 01 478 47 30

Informacije o nacionalnem 

informativnem dnevu za 

predstavitev delovnega programa 

2023-2024 bodo objavljene na 

spletni strani Obzorje Evropa in 

na družbenih omrežjih. 

Vabljeni k sledenju na
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• MIZŠ in Obzorje Evropa: www.obzorje-evropa.si &  Obzorje Evropa (Slovenija)

• Portal za sodelujoče v Obzorju Evropa (Funding & Tenders Portal):

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon

• Vprašanja? Research Enquiry Service: http://ec.europa.eu/research/enquiries

Nacionalne kontaktne točke (NKT) smo na:

KORISTNE POVEZAVE
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