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Umestitev sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost

Kohezijska 
sredstva + 
React EU

Sredstva  
Sklada za 

okrevanje in 
odpornost

Sklad za 
pravični 
prehod

Horizontalni 
programi EU 

Nacionalni Načrt 
za okrevanje in 

odpornost
1,5 mrd EUR 

nepovratnih in 0,7 
mrd EUR posojila 

UKREPI MGRT IZ 
NAČRTA ZA 

OKREVANJE IN 
ODPORNOST 
427 mio EUR 
nepovratnih 

sredstev
Evropska sredstva



             

KOHEZIJSKA SREDSTVA

EVROPA, KI JE 
BLIŽJE 

DRŽAVLJANOM

88 mio EUR 
(ESRR)

PAMETNA 
EVROPA
622 mio 

EUR (ESRR)
DRUŽBENA 

EVROPA
770 mio 

EUR (ESRR, 
ESS)

POVEZANA 
EVROPA
580 mio 

EUR (ESRR, 
KS)

ZELENA 
EVROPA
630 mio 

EUR (ESRR, 
KS) 

FINANČNI OKVIR ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2021-2027

EVROPA ZA 
PRAVIČNI 
PREHOD

258 mio 
EUR (SPP)



             

PAMETNA
EVROPA

Spodbujanje inovacij, 
digitalizacije, gospodarske 
preobrazbe in podpora malim 
in srednje velikim podjetjem.

ZELENA, OKOLJU PRIJAZNEJŠA,
NIZKOOGLJIČNA EVROPA

Izvajanje Pariškega sporazuma, 
vlaganje v energetski prehod in 
obnovljive vire ter boj proti 
podnebnim spremembah.

BOLJ POVEZANA EVROPA Z 
IZBOLJŠANJEM MOBILNOSTI

Strateška prometna 
omrežja. Trajnostna in 
pametna Evropa.

DRUŽBENA EVROPA Z
IZVAJANJEM EVROPSKEGA
STEBRA PRAVIC
Zagotavljanje podpore ustvarjanju 
kakovostnih zaposlitev, izobraževanju, 
spretnosti in znanja, socialni vključenosti in 
enakemu dostopu do zdravstvenega 
varstva.

EVROPA, 
BLIŽJE DRŽAVLJANOM

Podpora lokalno 
vodenim strategijam in 
trajnostnemu razvoju 
mest v EU.

K temu EU dodaja še 
specifični cilj

Sklada za pravični 
prehod



             

Za obdobje 2021 – 2027 se za evropsko kohezijsko politiko (EKP) načrtuje EN PROGRAM, ki bo zajemal
financiranje iz štirih skladov.

• Za dve 
premogovniški 
regiji – Zasavje in 
Šaleška dolina

• Ločen na 
VZHODNO in 
ZAHODNO 
kohezijsko regijo*

• Celotna Slovenija• Ločen na 
VZHODNO in 
ZAHODNO 
kohezijsko regijo*

EVROPSKI 
SKLAD ZA 

REGIONALNI 
RAZVOJ

KOHEZIJSKI 
SKLAD

SKLAD ZA 
PRAVIČNI 
PREHOD

EVROPSKI 
SOCIALNI 

SKLAD PLUS

* Glede na določen finančni razrez s strani EK.

Stopnja sofinanciranja projektov 
v obdobju 2021 – 2027:
✓ kohezijska regija ZAHODNA Slovenija: 

max. 40%
✓ kohezijska regija VZHODNA Slovenija: 

max. 85% 



             



             

Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne 
gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT.

UKREPI    
za pospešitev rasti 

produktivnosti: 

• krepitev raziskovalno-
razvojne dejavnosti in 
inovacij,

• hitrejša digitalna 
preobrazba,

• učinkovit prehod v 
nizkoogljično krožno 
gospodarstvo. 

NALOŽBE                                   
v izboljšave raziskovalnega, 
razvojnega in inovacijskega

ekosistema:

• raziskave, razvoj in 
inovacije,

• konkurenčnost malih in 
srednjih podjetij,

• znanja in spretnosti za 
pametno specializacijo,

• digitalna preobrazba.

OMOGOČITVENI POGOJI

• Dobro upravljanje 
nacionalne ali regionalne 
strategije pametne 
specializacije: Slovenska 
strategija pametne 
specializacije. 

• Nacionalni ali regionalni 
načrt za širokopasovna 
omrežja: Načrt razvoja 
gigabitne infrastrukture.



             

Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki spodbuja čisti in pravični energetski prehod, zelene in modre 
naložbe, krožno gospodarstvo, blaženje podnebnih sprememb ter trajnostno mestno mobilnost.

UKREPI    
za doseganje ciljev NEPN 
in podnebne nevtralnosti: 

• blažitev podnebnih sprememb,

• prilagajanje podnebnim 
spremembam,

• trajnostna raba ter varstvo 
vodnih in morskih  virov, 

• prehod na krožno gospodarstvo, 
preprečevanje nastajanja 
odpadkov in njihovo recikliranje,

• preprečevanje in nadzorovanje 
onesnaževanja,

• varovanje zdravih ekosistemov.

NALOŽBE                                   

• v spodbujanje energetske 
učinkovitosti,

• v vlaganje v obnovljive vire 
energije (OVE),

• v prilagajanje na neizbežne 
posledice podnebnih sprememb,

• v izboljšanje kakovosti javnih 
storitev na področju oskrbe s 
pitno vodo in odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda,

• v krožno gospodarstvo,

• v izboljšanje stanja biotske 
raznovrstnosti,

• v spodbujanje uporabe 
alternativnih goriv ter 
infrastrukture za trajnostno 
mobilnost v mestih.

OMOGOČITVENI POGOJI

• Prenova za večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih in 
nestanovanjskih stavb: Dolgoročna strategija za spodbujanje 
naložb energetske prenove stavb do leta 2050,

• Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN),
• obvladovanje tveganja nesreč: Resolucija o nacionalnem 

programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
Državna ocena tveganj za nesreče, Državna ocena zmožnosti 
obvladovanja tveganj za nesreče,

• naložbe v vodnem sektorju in sektorju odpadne vode: 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode ter Operativni program oskrbe s pitno vodo,

• načrtovanje ravnanja z odpadki: Operativni program za 
ravnanje z odpadki in preprečevanja odpadkov v RS,

• ohranitveni ukrepi, ki vključujejo sofinanciranje Unije:
Program upravljanja območij NATURA 2000 ter Prednostni 
okvir ukrepanja za Slovenijo.



             

Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti.

UKREPI    
za celovit pristop k trajnostni 

mobilnosti:

• učinkovitejša organizacija
sistema mobilnosti,

• spodbujanje javnega 
potniškega prometa in 
trajnostnega tovornega 
prometa,

• nepovratne finančne 
spodbude za trajnostno 
mobilnost in železniško 
prometno infrastrukturo. 

NALOŽBE

• za investicije v posodobitev 
železniške infrastrukture, 
nadaljevanje z izpolnjevanjem 
zavez, ki izhajajo iz evropske 
TEN-T uredbe,

• za odpravo ozkih grl in 
prometnih zastojev na vseh 
cestah,

• za državno kolesarsko omrežje,

• za spodbujanje trajnostne 
mobilnosti na horizontalni 
ravni.

OMOGOČITVENI POGOJI

• Celovito načrtovanje prometa 
na ustrezni ravni: Strategija 
razvoja prometa v RS do leta 
2030.



             

Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic.

UKREPI

• za spodbujanje možnosti 
kakovostnega in dostopnega 
učenja za in skozi vse življenje,

• za izboljšanje dostopa do 
zaposlitve s pomočjo aktivacijskih 
ukrepov za vse iskalce zaposlitve, 
zlasti mlade in brezposelne,

• zagotovitev odpornosti 
zdravstvenega sistema in sistema 
dolgotrajne oskrbe,

• za spodbujanje socialno-
ekonomskega vključevanja vseh 
ranljivih oseb,

• za krepitev vloge kulture in 
turizma pri socialni vključenosti.

NALOŽBE

• na področju trga dela,

• na področju izobraževanja in 
usposabljanja,

• na področju socialno-
ekonomskega vključevanja 
prikrajšanih skupin,

• investicije v zdravstvo,

• na področju socialnega varstva ter 
dolgotrajne oskrbe,

• na področju turizma in kulture.

OMOGOČITVENI POGOJI

• Aktivna politika trga dela: Smernice za izvajanje 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Zakon o 
urejanju trga dela,

• enakost spolov: Resolucija o nac. programu za 
enake možnosti žensk in moških, Zakon o enakih 
možnostih žensk in moških,

• sistem izobraževanja in usposabljanja na vseh 
ravneh: Resolucija o nac. programu visokega 
šolstva, Resolucija o nac. programu izobraževanja 
odraslih v RS, Strategija razvoja višjega strokovnega 
izobraževanja ter nac. zakonodaja,

• soc. vključenost in zmanjševanje revščine: 
Resolucija o nac. programu socialnega varstva,

• vključevanja Romov: Nac. program ukrepov Vlade 
RS za Rome,

• zdravstveno varstvo in dolgotrajna oskrba: 
Resolucija o nac. planu zdravstvenega varstva 
2016-2025 – Skupaj za družbo zdravja, Zakon o 
zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v 
zdravstvo.



             

Evropa, ki je bliže državljanom, s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja 
vseh vrst območij ter lokalnih pobud. 

UKREPI    

• v okviru urbanih območij,

• v okviru podeželja in obalnih 
območij.

NALOŽBE

• spodbujanje urbanega razvoja s 
pomočjo teritorialnih pristopov, 
izhajajoč iz pripravljenih 
teritorialnih strategij,

• spodbujanje lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost, izhajajoč iz 
pripravljenih strategij lokalnega 
razvoja. 



             

Sklad za pravični prehod za dve premogovni regiji: Savinjsko-Šaleško ter Zasavsko regijo.

UKREPI    Območna načrta za 
pravični prehod Savinjsko-Šaleške in Zasavske regije

• Energetika: trajnostna 
preobrazba daljinskega 
ogrevanja ter energetike,

• okolje: v celoti prostorsko in 
okoljsko sanirana in preurejena 
razvrednotena območja,

• gospodarstvo: diverzificirano in 
odporno regionalno 
gospodarstvo,

• človeški viri in socialna 
infrastruktura: zadovoljni, 
motivirani prebivalci in 
kompetentni zaposleni.

NALOŽBE

• ki naslavljajo socialne, 
zaposlitvene, gospodarske in 
okoljske učinke, ki jih ima 
prehod na energetske in 
podnebne cilje Unije za leto 
2030 ter na podnebno 
nevtralno gospodarstvo Unije 
do leta 2050 na podlagi 
Pariškega sporazuma.

• Območni načrt za pravični 
prehod Savinjsko-Šaleške 
regije.

• Območni načrt za pravični 
prehod Zasavske regije.

STRATEŠKI DOKUMENTI

• Slovenska strategija pametne 
specializacije,

• Nac. energetski in podnebni 
načrt,

• Nac. strategija za izstop iz 
premoga in prestrukturiranje 
premogovnih regij – predlog,

• Območni razvojni načrt 
Savinjsko-Šaleške regije za 
obdobje 2021-2027,

• Trajnostna urbana strategija 
MO Velenje do leta 2025,

• Regionalni razvojni program 
Zasavske regije 2021-2027 –
osnutek.



             

PODROČJE RAZISKAV, RAZVOJA IN INOVACIJ = 80 mio EUR

Dve naložbi:

Naložba 1:
JAVNI RAZPIS ZA 

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV 
ZA SPODBUJANJE 

PODJETNIŠKIH RRI VLAGANJ 
NA LESTVICI TRL 6-8 

Naložba 2:
JAVNI RAZPIS ZA 

SOFINANCIRANJE 
INVESTICIJ V RRI -

DEMONSTRACIJSKE 
IN PILOTNE PROJEKTE

45 mio EUR 30 mio EUR



             

PODROČJE RAZISKAV, RAZVOJA IN INOVACIJ = 80 mio EUR

Naložba 1:
JR  ZA 

SOFINANCIRANJE 
PROJEKTOV ZA 
SPODBUJANJE 

PODJETNIŠKIH RRI 
VLAGANJ NA LESTVICI 

TRL 6-8 

45 mio EUR

• Prijavitelji: konzorciji podjetij (MSP in velika). Podprli bodo predvidoma 150 
raziskovalno razvojnih projektov.

• Podprli bodo razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko 
dodano vrednostjo in s visokim potencialom komercializacije. S tem bodo podprti 
projekti prispevali k povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske 
produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva.

• Upravičeni stroški: 
• Stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci po Standardni 

lestvici stroška na enoto - izračun cene ekvivalenta polne zaposlitve Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije)

• Stroški storitev zunanjih izvajalcev.
• Investicije v neopredmetena sredstva (stroški znanja in patentov).
• Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov 

poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so 
nastali kot posledica izvajanja RRI projekta v višini do 15 % upravičenih 
neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje. 



             

PODROČJE RAZISKAV, RAZVOJA IN INOVACIJ = 80 mio EUR

Naložba 1:
JR  ZA 

SOFINANCIRANJE 
PROJEKTOV ZA 
SPODBUJANJE 

PODJETNIŠKIH RRI 
VLAGANJ NA LESTVICI 

TRL 6-8 

45 mio EUR

• Višina subvencije: do 300.000 EU EUR / projekt, pri čemer bo sofinanciranje v skladu s 
pravili državnih pomoči (v odvisnosti od velikosti podjetja in glede na vrsto raziskave in 
sicer med 25% in 60%)

• Shema državnih pomoči: RRI shema (plače) 

• Trajanje projektov: do 2 let

• Osredotočenost na krožno gospodarstvo, sposobnost upravičenca (upravičencev v 
konzorciju), tehnološko odličnost, inovativnost in tržni potencial, terminski plan, 
rezultati z vidika vpliva na okolje tehnološko nevtralni na ravni njihove aplikacije, 
prispevek k prehodu v krožno gospodarstvo, itd.



             

PODROČJE  INVESTICIJ / DVIG PRODUKTIVNOST, PRIJAZNO OKOLJE ZA 
INVESTITORJE  = 157,5 mio EUR

Naložba 1:
SUBVENCIJE V 

PODPORO 
INVESTICIJAM ZA VEČJO 

PRODUKTIVNOST, 
KONKURENČNOST, 

ODPORNOST IN 
DEKARBONIZACIJO 

GOSPODARSTVA TER ZA 
OHRANJANJE 

DELOVNIH MEST 

138,5 mio EUR

• Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja           =   
30 mio EUR 
• Za vrednostno višje investicije v razponu med 
min. 300.000,00 EUR in 1 mio EUR EUR
• Upravičenci: MSP, praviloma prednost MSP-ji s sedežem na obmejnih problemskih 

območjih in na drugih problemskih območjih oz. na območjih, ki izkazujejo večje 
regionalne probleme v primerjavi z bolj razvitimi območji Slovenije – ohranitev 
delovnih mest, poleg rasti produktivnosti ob zelenem in digitalnem prehodu.

• Upravičeni stroški: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva 
• Shema: predvidoma regionalna shema ali MSP shema
• Izvajal bo predvidoma MGRT, objava bo predvidoma Q1 2022 
• Predvidenih je cca. 100 projektov za podporo



             

H2020 – SMART4ALL

o SMART4ALL je projekt, ki ga financira H2020 in krepi zmogljivost evropskih 
zainteresiranih strani z razvojem samostojnih čezmejnih eksperimentov, ki 
prenašajo znanje in tehnologijo med akademsko sfero in industrijo. 

o Namenjen je prilagojenemu nizkoenergijskemu računalništvu (CLEC) za 
kiberfizične sisteme (CPS) in Internet stvari (IoT) ter združuje nabor 
edinstvenih značilnosti, ki v skupni viziji združujejo različne kulture, 
različne politike, različna geografska območja in različna domenska 
področja.

o FTTE so kratkoročni (6–9 mesecev) čezmejni poskusi med dvema 
različnima subjektoma (industrijskim ali akademskim) iz dveh različnih 
upravičenih držav.



             

H2020 – SMART4ALL

o Projekti se bodo osredotočili na eno od štirih naslednjih opredeljenih vertikal:
• Digitaliziran prevoz
• Digitalizirano okolje
• Digitalizirano kmetijstvo
• Digitalizirano karkoli

o En partner (industrijski ali akademski) iz ene države upravičenke prenese določeno novo 
strojno ali programsko tehnologijo na področju prilagojenega nizkoenergijskega 
računalništva (CLEC) za kiber-fizične sisteme (CPS) in Internet stvari (IoT) prejemniku –
industrijskemu partnerju (MSP ali nekoliko večje podjetje) iz druge upravičene države.

o Prednostne države: Albanija, Moldavija, Črna gora, Severna Makedonija, Romunija, 
Slovaška, Slovenija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Grčija, Madžarska, 
Kosovo

o Vsak partner lahko prejme do 60.000 EUR podpore
o ROK za prijavo: 17.1.2023

Podrobnosti razpisa so
dostopne tukaj.

https://smart4all-3rd-ctte.fundingbox.com/


             

Digitalna Evropa

o Za digitalno preobrazbo v letih 2021–2027 namenja več kot 7 milijard evrov: od področja 
umetne inteligence, oblačne infrastrukture, podatkovne ekonomije pa do področja 
naprednih digitalnih spretnosti.

o Trenutni razpis obsega naslednje možnosti prijave projektov:
• Projekti velikega obsega za storitve na osnovi oblačno-robnega (ang. cloud-to-edge

based solutions) procesiranja Vzpostavitev platforma za umetno inteligenco na 
zahtevo (ang. AI on-demand platform)

• Vzpostavitev podatkovnega prostora za proizvodnjo
• Vzpostavitev podatkovnega prostora za medije
• Vzpostavitev podatkovnega prostora za mobilnost
• Vzpostavitev podatkovnega prostora za pametne skupnosti
• Vzpostavitev evropskega digitalnega stičišča – rok 17.11.2022
• Posebni izobraževalni programi ali moduli za ključna tehnološka področja

ROK za oddajo vlog: 
24.01.2023 do 17:00

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-cloud-ai-03-pilots-cloud-services;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-03-ai-on-demand;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-03-ds-manuf;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-03-ds-media;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-03-ds-mobility;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-03-ds-smart;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-edih-03-initial;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-skills-03-specialised-edu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


             

Kje vam lahko pomaga GZS?

Viri 
financiranja

Informiranje 
in obveščanje

Svetovanje

Izobraževanja 
in delavnice

Iskanje 
projektnih 
partnerjev

Sodelovanje z 
državo / 
lobiranje



             

Dogodek
Aktualni razpisi
– 26.10.2022

https://www.gzs.si/o_gzs/Obrazec/Aktualni-razpisi-za-povratna-in-nepovratna-sredstva
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