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Destinaciji

1.Izboljšan 

dostop do 

odličnosti

2. Privlačnost 

in mobilizacija 

najboljših 

talentov / 

IMPACT

Expected

outcomes

= CALL 

TOPIC/na 

ravni 

javnega 

razpisa

Delovni program – 2 destinaciji



PREDVIDENI UKREPI 
• 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 preko 

MSCA ukrepov  

• COST: spodbujanje transnacionalnih mrež sodelovanja 



PREDVIDENI NOVI UKREPI 

• Hop on sheme: odpiranje konzorcijev stebra 2 za widening partnerje

• Excellence hubs: krepitev čezmejnega regionalnega inovacijskega 

ekosistema 

• Twinning in razvoj R&I politik za Zahodni Balkan

• Spodbujanje odličnosti visokošolskega sektorja in podpornega 

inovacijskega ekosistema 

• Kroženje in privabljanje talentov (razvoj R&I talentov, širša ciljna 

skupina)



TEAMING

• Ena prijava in dve fazi ocenjevanja (drugače kot v Obzorje 2020)

• Najmanj 2 upravičenca, koordinator iz widening države

• Najmanj 1 vodilna univerza ali raziskovalna organizacija iz druge 

države članice ali pridružene države (najmanj 2 upravičenca)

• Skupno ocenjevanje operacije (ERDF ali drugi viri in Obzorje Evropa)

Pečat odličnosti 

Isti prijavitelji v 

obeh fazah, ker je 

zgolj en postopek 

ocenjevanja

Vloga vsakega 

dodatnega 

vodilnega 

partnerja mora biti 

utemeljena

Koordinatorji 

Teaming projektov iz 

Obzorje 2020, ki so 

še financirani, ne 

morejo biti vodilna 

organizacija



TEAMING
• Komplementarni viri za infrastrukturo obvezni (zavezujoče pismo 

podpore v drugi fazi)

• Upravičenost raziskovalnih stroškov v okviru projekta (10%) za 

pripravljalni raziskovalni projekt

• In kind prispevki so neupravičeni

• 25 d člen GBER Uredbe: do 70% sofinanciranja v opredmetena in 

neopredmetena sredstva za Teaming infrastrukturo (+ dodatni pogoji)

• Oprema in infrastruktura se financirata iz ESIF sredstev 

8 do 15 

mio EUR
do 6 let 



TEAMING – 1. FAZA

• Pozornost na raziskovalni odličnosti in konceptu s strateško 

vizijo (cutting-edge R&I excellence)

• Opis vloge in pomena vodilnega/naprednega partnerja

• Opis komplementarnega financiranja

• Opis skladnosti z EU in nacionalnimi strategijami 

• Opis samostojnosti in neodvisnosti centra z vidika odločanja

• Način zagotavljanja in upravljanja s človeškimi viri

10 strani 

projektnega 

predloga

PART B



TEAMING – Avtonomija 

Usmeritve EK, FAQ iz Obzorje 2020): 

• samostojno sprejemanje odločitev: 

pravne, administrativne, operativne, 

kadrovske, akademske zadeve

• ni nujno ustanoviti nove ločene 

pravne osebe

• dobro je treba utemeljiti (kdaj, kako) 

• različni vidiki avtonomije

Primeri: 

- akademska/znanstvena avtonomija,

- avtonomija določanja raziskovalne agende, 

- avtonomija pri prijavah na JR, 

- avtonomija pri rekrutiranju in upravljanju s 

človeškimi viri,

- avtonomija pri sprejemanju finančnih 

odločitev (npr. postopki javnega naročanja, 

podpis pogodb ipd..), 

- vključevanje svetovalnih/upravnih/nadzornih 

odborov, ki jih sestavljajo partnerji



TEAMING – 2. FAZA – investicijski načrt
• Strategija razvoja odličnosti na relevantnem R&I področju za konkurenčno 

prednost 

• Struktura konzorcija je pomembna

• Zagotovitev trajnosti in vzdržnosti centra po zaključku financiranja

• Strategija upravljanja s človeškimi viri, vključno z enakostjo spolov

• Investicijski načrt za infrastrukturo, vključno z zavezujočo podporo za 

financiranje iz drugih virov

• Zaposlitve upravljavskega, tehničnega in znanstvenega kadra, tj. plače, stroški 

upravljanja, potovanj in nadomestil

• Odprtost in transparentnost postopkov zaposlitev

30 strani 

projektnega 

predloga 

PART B



ERA CHAIR

• Pridobitev odličnih znanstvenikov in znanstvenic s ciljem vzpostavitve trajne, 

odlične nove raziskovalne skupine na določenem znanstvenem področju

• Spodbujanje mobilnosti raziskovalcev in raziskovalk („brain gain“)

• Krepitev privlačnosti raziskovalnih organizacij iz „widening držav“

• Izvedba strukturnih sprememb za doseganje odličnosti na trajni osnovi

Trajanje: do 5 

let

Od 1,5 mio do 

2,5 mio EUR



ERA CHAIR 

• Prijava lahko tudi v partnerstvu (dve partnerski organizaciji),

• Partnerska organizacija ali znanstvenik je lahko iz katere koli države (tudi

izven EU)

• Zavezujoče pismo podpore, ki ga podpiše Era chair holder in CV kot del prijave

• Institucije (vodstva) se morajo zavezati k strukturnim spremembam in k

podpori za izvedbo nalog

• Pomembna je trajnost raziskovalne skupine tudi po zaključku projekta

Od 1,5 mio do 

2,5 mio EUR

Trajanje: do 5 

let



ERA CHAIR HOLDER 
• Mora imeti možnost samostojno sprejemati odločitve 

• Lahko se zaposli trajno, začasno, lahko gre za napotitev 

• Mora biti vsaj del projekta fizično prisoten pri koordinatorju

• Lahko sodeluje pri več projektih 

• V treh letih po podpisu pogodbe transparenten postopek izbora pod 

nadzorom EK za trajno delovanje nove raziskovalne skupine

Od 1,5 mio do 

2,5 mio EUR

Trajanje: do 5 

let

Samostojnost: odločanje o delitvi sredstev, 

nadzor raziskovalne skupine in samostojno 

odločanje za prijave projektov za financiranje



ERA CHAIR - stroški 

• partnerska organizacija - stroški vezani na napotitev raziskovalca h 

koordinatorju

• upravičeni stroški: zaposlitve, administrativni stroški, stroški potovanj, nadomestila, 

postopki zaposlitev, stroški usposabljanj, IPR, objave, stroški dogodkov

• upravičenost raziskovalnih stroškov v določenem odstotku (10%)

• nakup manjše opreme je upravičen, če je nujen za izpeljavo namena in ciljev 

aktivnosti

Od 1,5 mio do 

2,5 mio EUR

Trajanje: do 5 

let



ERA CHAIR – raziskovalna skupina 

• Postopek izbora raziskovalne skupine mora biti odprt in transparenten

• Postopek, sestava, nagrajevanje ter časovnica opredeljena v GA  

• do 50% članov raziskovalne skupine je lahko predhodno pogodbeno vezanih na 

koordinatorja

• Član raziskovalne skupine se lahko prijavi za ERA CHAIR holderja

Od 1,5 mio do 

2,5 mio EUR

Trajanje: do 5 

let



TWINNING- ZAHODNI BALKAN

• Predlog mora imeti znanstveno strategijo za krepitev znanstvene odličnosti in 

inovacijske sposobnosti na določenem področju 

• Strategija mora vključevati nove ali bistveno nadgrajene skupne raziskovalne 

projekte

• Opis vloge in kvalitete vodilnih partnerjev v projektu (dostop do infrastrukture, 

novi pristopi, mobilnost kadrov.…)

• Poudarek na krepitvi znanj in spretnosti pri upravljanju in vodenju (poseben 

delovni paket, vloga partnerjev)

• Kvalitativni in kvantitativni učinki: znanstvene objave, sodelovanja z 

gospodarstvom, intelektualna lastnina, novi inovativni produkti, storitve

Razpis samo 

v letu 2021

0,8 do 1,5 

mio EUR, 

do 3 leta 

Ohranjanje mrež po 

zaključku projekta !



TWINNING- ZAHODNI BALKAN

• Upravičeni koordinatorji: Albanija, Srbija, Črna Gora, BIH, Severna 

Makedonija, Kosovo

• Obvezno sodelovanje 2 vodilnih raziskovalnih organizacij iz 2 različnih DČ ali 

pridruženih držav

• Upravičenost raziskovalnih stroškov za integracijo manjših raziskovalnih 

projektov (do 30%, ločen delovni paket)

• Najmanj 70% izdatkov za raziskovalne aktivnosti mora nastati koordinatorju 

Razpis samo 

v letu 2021

0,8 do 1,5 

mio EUR, 

do 3 leta 



TWINNING
• Znanstvena strategija za krepitev znanstvene odličnosti in inovacijske 

sposobnosti na določenem področju 

• Strategija mora vključevati nove ali bistveno nadgrajene skupne raziskovalne 

projekte

• Vloga in kvaliteta vodilnih partnerjev v projektu (dostop do infrastrukture, novi 

pristopi, mobilnost kadrov…)

• Poudarek na krepitvi znanj in spretnosti pri upravljanju in vodenju (poseben 

delovni paket, vloga partnerjev)

• Kvalitativni in kvantitativni učinki: znanstvene objave, sodelovanja z 

gospodarstvom, intelektualna lastnina, novi inovativni produkti, storitve

0,8 do 1,5 mio 

EUR, do 3 leta
Ohranjanje mrež po 

zaključku projekta !



TWINNING

• Najmanj dve organizaciji iz dveh različnih držav (widening in vodilne institucije 

iz dveh drugih držav)

• Upravičenost raziskovalnih stroškov za integracijo manjših raziskovalnih projektov 

(do 30%, ločen delovni paket)

• Najmanj 70% izdatkov za raziskovalne aktivnosti mora nastati koordinatorju

• Poudarek na krepitvi znanj in spretnosti pri upravljanju in vodenju (ločen delovni 

paket, vloga partnerjev)

0,8 do 1,5 mio 

EUR, do 3 leta



HOP ON SHEME

• Mobilizacija odličnosti v widening državah 

• Izboljšanje prepoznavnosti sodelujočih iz widening držav 

• Izboljšanje prenosa znanja in izboljšanje sodelovanja v določenih tematskih 

projektih

• Odpiranje zaprtih silosov oziroma konzorcijev

• Izboljšanje raziskovalne odličnosti na posameznih področjih, širitev R&I sodelujočih v 

konzorciju, razvoj novih talentov

• Pridobitev novih znanj in spretnosti za delo na mednarodnih projektih

od 0,2 mio 

do 0,5 mio 

EUR

Pri evalvaciji (enako število 

točk) se ne upošteva 

prioritetno kriterij 

geografske razpršenosti



HOP ON SHEME
• Upravičeni izbrani projekti stebra 2, ki nimajo sodelujočih iz widening držav

• RIA aktivnost in ne CSA aktivnost

• Predlog poda koordinator, pripravi predlog za spremembo opisa aktivnosti (v sledi 

spremembam, DOA) in po izboru predlog spremembe GA

• Vsi člani konzorcija se morajo strinjati z vključitvijo novega partnerja

• Odličnost, dodana vrednost, R&I relevantnost in komplementarnost

• Ločen delovni paket: profil in vloga partnerja 

• Enako število točk: prednost bodo imeli projekti, ki naslavljajo zelen in digitalni 

prehod gospodarstva

• 10% dodatka za koordinatorja 

Od 0,2 mio 

do 0,5 mio 

EUR

Iskanje 

konzorcijev: 

CORDIS, mreža 

NCP

Načeloma ne bo posebnih 

obrazcev za prijavo.  Informacije ob 

objavi oziroma na FAQ. 



EXCELLENCE HUBS

• Spodbujanje inovacijske odličnosti v čezmejnih regionalnih ekosistemih, 

izboljšanje povezav med znanostjo in gospodarstvom ter drugih akterjev

• Čezmejno partnerstvo 2 ekosistemov v 2 widening državah na relevantnih 

področjih med znanostjo in inovacijami za doseganje evropske dodane vrednosti

• Geografska bližina je osnova za trajnost, mora biti utemeljena

• Sodelovanje vodilnih (advanced) partnerjev ni pogoj, vendar pa lahko v 

utemeljenih primerih sodelujejo (najmanj 70% proračuna za koordinatorje)

• Večji poudarek na regionalnih partnerjih, družbenih akterjih 

Četvera 

vijačnica, pristop 

od spodaj 

navzgor

Do 4 leta



EXCELLENCE HUBS- ključne komponente

• Razvoj skupne dolgoročne R&I strategije v skladu z EU prioritetami ali S4

• Skupni raziskovalni projekt kot del testiranja skupne R&I strategije

• Akcijski in investicijski načrti za implementacijo strategije

• Konceptualno oblikovanje in načrtovanje pilotov in demonstratorjev v skladu s 

strategijo 

• Podporne aktivnosti za izboljšanje vidnosti, vključevanje državljanov, prenos 

tehnologij, usposabljanje za podjetništvo, izmenjava kadrov, medsebojno učenje

Četvera 

vijačnica, pristop 

od spodaj 

navzgor

Do 4 leta



EXCELLENCE HUBS- dodatno
• Najmanjši skupni imenovalec strategij pametne specializacije različnih držav 

• Investicijski načrti lahko vključujejo R&I infrastrukturo in tudi demonstracijske 

projekte ter pilote

• V okviru R&I projektov se lahko razvijajo laboratorijski prototipi, ki lahko vodijo 

k načrtovanju pilotov in demonstracijskih projektov

• Strategije, akcijski načrt in investicijski načrti morajo preseči obdobje trajanja 

projektov in spodbujati finančne vzvode s strani državnih, EU sredstev in 

tveganega kapitala

• ne pričakuje se popolne realizacije investicijskega načrta tekom izvajanja 

projekta (ni enako kot Teaming, ni zavezujočega pisma za financiranje)

Četvera 

vijačnica, pristop 

od spodaj 

navzgor

Do 4 leta



EXCELLENCE HUBS

• Vključeni vsi 4 deležniki (RO, gospodarstvo, civilna družba, javna uprava)

• 2 ključna partnerja na ekosistem (RO in gospodarstvo)

• Krovne organizacije ali predstavniki individualnih organizacij 

• Eno od podjetij mora biti že uveljavljeno – izkazovanje operativnih prihodkov 

preko bilance stanja in poslovnega izkaza za 2 zadnji zaporedni leti

• Win- win učinek partnerstva

• Izkazan mora biti pozitivni vpliv na zaposlovanje in okrevanje po krizi 

3 do 5 mio EURDo 4 leta



KREPITEV ODLIČNOSTI VISOKOŠOLSKEGA SEKTORJA IN 

BLIŽNJEGA EKOSISTEMA

• Reforma R&I ekosistema skozi krepitev čezmejnega sodelovanja institucij s 

področja visokega šolstva s ciljem izvedbe institucionalnih sprememb

• Opolnomočenje mrež visokošolskih institucij in partnerjev v lokalnem ekosistemu 

za pripravo na sodelovanje v mrežah evropskih univerz prihodnosti

• Bolj integrirano in dolgoročno sodelovanje med partnerskimi institucijami v 

mrežah (novih ali obstoječih) z akterji v bližnjem ekosistemu, razvoj skupnih R&I 

strategij in izmenjava praks na specifičnih področjih institucionalnih sprememb

1,5 mio do 

2 mio EUR

Pripravljalna aktivnost za 

Evropsko strategijo za 

univerze 

Krepitev sinergij ERA in EEA  



• Razvoj kritične mase preko skupnih R&I strategij

• Delitev in širjenje znanja, infrastrukture in virov

• Krepitev raziskovalnih karier in spodbujanje 

sprememb v ocenjevanju karier

• Prehod v na znanju temelječih in digitalno 

vodenih univerz, ki prakticirajo odprto znanost

• Krepitev sodelovanja z akterji v ekosistemu

• Ustvarjanje sodelovanja in vključevanje državljanov 

za reševanje družbenih izzivov

KREPITEV ODLIČNOSTI VISOKOŠOLSKEGA 

SEKTORJA IN BLIŽNJEGA EKOSISTEMA –

predvidena področja institucionalnih sprememb

Zgolj primeri področij 

institucionalnih 

sprememb

Mreža se sama odloči za 

področja in težo področja 

Lahko se vključi nova

področja

Lahko se izbere najbolj 

primeren način izvedbe



• Entitete, vključene v pilot Obzorje 2020 lahko vključene, vendar brez finančnih 

sredstev

• Ciljna skupina: visokošolski sektor (univerze, raziskovalne organizacije, akademije 

znanosti, politehnike, univerze uporabnih ved, specializirani javni laboratoriji)

• 2 organizaciji iz sektorja visokega šolstva ene ali dveh widening držav in 2

mednarodno vodilni organizaciji iz 2 različnih držav članic/pridruženih držav

• Gospodarstvo, civilna družba in druge ne- visokošolske entitete so partnerske

organizacije

• Tretje države lahko vključene kot pridruženi partnerji (associated partners)

1,5 mio do 

2 mio EUR

KREPITEV ODLIČNOSTI VISOKOŠOLSKEGA SEKTORJA 

IN BLIŽNJEGA EKOSISTEMA

Pri evalvaciji (enako število 

točk) se prioritetno NE 

upošteva kriterij geografske 

razpršenosti



KREPITEV ODLIČNOSTI VISOKOŠOLSKEGA 

SEKTORJA IN BLIŽNJEGA EKOSISTEMA

• Pomembno je, da je središče aktivnosti v organizacijah iz widening držav

• Aktivnosti: izmenjava kadrov, študijski in strokovni obiski, usposabljanja, delavnice, 

skupne poletne šole, diseminacija, opolnomočenje za raziskovalni management in 

prenos tehnologij, eksplorativni raziskovalni projekti, opolnomočenje za prakticiranje 

odprte znanosti..

1,5 mio do 

2 mio EUR



MOBILNOST IN PRIVABLJANJE TALENTOV 
2021 in 2022 

POSTODTORSKE ŠTIPENDIJE

• MTA in ne CSA aktivnost

• Prijava na JR za MSCA podoktorske štipendije

• Organizacija gostiteljica mora biti v upravičeni državi za koordinatorstvo

• Raziskovalci/raziskovalke iz katerekoli države na svetu

• Možnost, da se ne odloči za financiranje iz widening shem

• R& I talenti, ciljne skupine bodo širše



COST AKTIVNOSTI

• Pristop od spodaj navzgor, podpora interdiciplinarnemu raziskovanju, podpora 

mladim raziskovalcem

• Integracija v program za širjenje sodelovanja in spodbujanja odličnosti

• Večina aktivnosti mora imeti pomembno „widening“ dimenzijo (80%)

• Določen minimalni delež sredstev za korist raziskovalcev iz widening držav (50%) 

• Vrednost sofinanciranja v skladu z javnim razpisom za aktivnosti mreženja

• V fazi prijave najmanj 50% sodelujočih iz držav, ki so upravičene koordinatorke 

• Akcijski načrt za enakost spolov ne bo obvezen

• 29.10.2021: rok za oddajo predlogov

https://www.cost.eu/funding

/how-to-get-funding/open-

call-a-simple-one-step-

application-process/

/

Nacionalni koordinator za COST

https://www.arrs.si/sl/medn/vecstr/

https://www.arrs.si/sl/medn/vecstr/
https://www.arrs.si/sl/medn/vecstr/


PODPORA R&I POLITIKAM ZAHODNEGA 

BALKANA
• Podpora platformam za raziskave, razvoja in inovacije, izobraževanje in 

usposabljanje na področju Zahodnega Balkana ter implementaciji Agende na 

področju raziskav, razvoja, inovacij, izobraževanja, kulture in mladine 

Zahodnega Balkana

• Povezave z EU partnerji in mrežami za izboljšanje R&I upravljavskih zmožnosti in 

podpora nacionalnim reformam 

• Opolnomočenje Zahodnega Balkana za sodelovanje v R&I procesih, izboljšanje 

tehnološkega transfera, promocija mreženja in dostop do odličnosti

• Podpora razvoju in izvajanju Strategij pametne specializacije v sodelovanju z JRC 

in PSF

4 mio do 5 

mio EUR, 1 

projekt



PREDVIDENI ROKI OBJAV 

TEAMING :  1.faza  29.6.2021 –5.10.2021, oddaja vloge za 2. fazo: 8.9.2022.

TWINNING BALKAN: 29.6.2021 – 5.10.2021

TWINNING: 20.7.2021- 18.1.2022

EXCELLENCE HUBS: 3.11.2021 – 15.3.2022

EEI – KREPITEV ODLIČNOSTI VISOKOŠOLSKEGA SEKTORJA IN OKOLJA: 29.6.2021 -4.11.2021

KREPITEV R&I politik za BALKAN: 29.6.2021 – 29.9.2021

HOP ON FACILITY: 4.1.2022 – 20.4.2022 (prvi rok), 10.11.2022 (drugi rok)

ERA CHAIR: 29.6.2021 – 15.3.2022

ERA FELLOWSHIPS: 

- Podoktorske štipendije 2021 (glej tudi MSCA) - 29.6.2021- 12.10.2021

- Podoktorske štipendije 2021 (glej tudi MSCA) - 29.6.2022- 29.9.2022 

ERA TALENTI: 1.12.2021- 12.4.2022 (širša ciljna skupina)

COST: naslednji rok 29.10.2021 



MIZŠ in Obzorje Evropa: www.obzorje-evropa.si

Spletna stran za širitev sodelovanja in spodbujanje odličnosti:
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/obzorje-evropa/siritev-udelezbe-in-krepitev-

evropskega-raziskovalnega-prostora/

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

KORISTNE POVEZAVE
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http://www.obzorje-evropa.si/
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http://ec.europa.eu/research/enquiries


Mrežo NKO tvorimo predstavniki
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Nacionalna kontaktna oseba 

mag. Tanja Vertelj 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

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

Tel: 01 478 47 30


