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Podatki z dne, 23.3.2021, E-corda1.  

Uspešnost slovenskih institucij v okviru programa Širjenje odličnosti in širitev 
sodelovanja 

 
Iz podatkov je razvidno, da je uspešnost slovenskih prijaviteljev (število oddanih prijav glede 
na število izbranih sodelovanj) nižja od povprečja EU držav članic pri vseh navedenih 
instrumentih in sicer tako pri Teaming, ERA Chair, Twinning ter pri ti. cross- theme. Najbližje 
povprečju EU glede na uspešnost prijav, v okviru katerih sodelujejo slovenske institucije, smo 
pri instrumentu Twinning.   

Sodelovanje slovenskih institucij v okviru programa Širjenje odličnosti in širitev 
sodelovanja   

 

1 Podatki se bodo lahko še spremenili.  
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Podatki kažejo, da je število oddanih projektnih predlogov, v katere so vključene slovenske 
institucije, precej nad povprečjem EU držav članic, vendar pa je stopnja uspešnosti oddanih 
prijav pri vseh instrumentih pod povprečjem EU. Tako je največja razlika med številom prijav 
in številom dejanskih sodelovanj slovenskih institucij na področju ERA chair ter Twinning, 
najmanjša pa na področju ti. »cross-theme«.  Primerjalno gledano s povprečjem EU držav 
članic smo pri vseh ukrepih po številu uspešnih sodelovanj (merjenih z % uspešnih sodelovanj 
glede na vse oddane projektne prijave) pod povprečjem EU držav članic. Najmanjša razlika 
glede na povprečje EU držav članic je pri Twinning, ki je sicer eden od najbolj konkurenčnih 
instrumentov, najvišja pa na področju Teaming ter ERA Chair ter ti. »cross-theme«.  

Dodatna statistika in primerjava med državami članicami, ki so upravičene za sodelovanje v 
widening delu programa, pridruženimi državami ter drugimi državami članicami, se nahaja na 
na https://www.ncpwidenet.eu/statistics/. Pri pregledu in interpretaciji podatkov je treba 
treba biti pozoren na leta, ki so bila podlaga za pripravo analize (leto 2020 še ni vključeno).   
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