
 

 

 

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022 

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA 

RAZPISA 

 

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - 
razvojnih projektov podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike 
Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA, v 
okviru tega podpiramo tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v 
obliki svetovanja podjetjem. 
 

Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta 

ostajajo v koraku z evropskimi trendi. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih 

raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktivnosti  ni predmet sofinanciranja.  

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI 

 

Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost v 

skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah in izpolnjujejo 

pogoje za kandidiranje navedene v razpisu. 

 

Upravičenci, ki ob oddaji vloge še nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo imeti 

najkasneje do dneva sklenitve pogodbe v Poslovnem registru Slovenije/Sodnem 

registru vpisan poslovni naslov ali podružnico. 

SPLOŠNI POGOJI 

Mednarodni pogoji za projekt: 

• projekt morata izvajati najmanj dva neodvisna  partnerja iz dveh različnih 

držav, ki sodelujeta v programu EUREKA 

• končni cilj projekta mora biti nov ali izboljšan proizvod, postopek ali storitev. 

 

Nacionalni pogoji za projekt: 

• delež enega partnerja in delež vrednosti projekta iz ene države ne sme 

presegati 70 % celotne vrednosti projekta, 

• načrtovani čas trajanja projekta in sofinanciranja je lahko največ 36 mesecev, 

• cilj projekta (nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev) mora biti na trgu 

dostopen najkasneje v dveh letih po zaključku projekta, 

• EUREKA projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in predmetom razpisa 

ter s cilji S4.  

OKVIRNA VIŠINA 

SREDSTEV IN DELEŽ 

SOFINANIRANJA 

Skupna predvidena višina sredstev na razpisu je 3.000.000,00 EUR, z razpisom pa bo 

MGRT sofinanciralo projekte v višini 40 % upravičenih stroškov za velika in 50 % 

upravičenih stroškov za mikro, mala in srednje velika podjetja. 

 

Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 

100.000,00 EUR na leto za posameznega prijavitelja (12 mesecev izvajanja projekta) 

oziroma sorazmerno manj, če je projekt krajši in več, če je daljši.  

UPRAVIČENI STROŠKI 

Za sofinanciranje so upravičeni stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški 

za službena potovanja, stroški uporabe osnovnih sredstev (amortizacija opreme), 

stroški materiala na področju raziskav in inovacij, stroški storitev zunanjih izvajalcev 

in posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta. 

ROK ZA ODDAJO  Rok za oddajo vlog: 11. 04. 2022 

 


