
 

 

 

 

Javni razpis EUROSTARS 3 

 

NAMEN JAVNEGA 

RAZPISA 

 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov mikro, malih in srednje velikih 

podjetij (MSP) in njihovih partnerjev, pri izvajanju skupnih raziskovalno razvojnih in 

inovativnih projektov, katerih rezultat je nov postopek, proizvod ali storitev in imajo 

predviden kratek čas vstopa na trg. 

 

Cilj javnega razpisa je spodbuditi podjetja k izvajanju tržno usmerjenih raziskovalno 

razvojnih in inovativnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in 

eksperimentalnega razvoja) z namenom njihovega izvajanja, povezovanju v 

mednarodne konzorcije.  

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI 

 

Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednja, majhna in mikro podjetja s sedežem 

ali podružnico v Republiki Sloveniji. 

SPLOŠNI POGOJI 

Splošni pogoji mednarodnega razpisa: 

• koordinator v konzorciju mora biti inovativni MSP, ki prihaja iz države članice 

konzorcija Eurostars, 

• pri projektu morata sodelovati vsaj dva neodvisna partnerja, ki prihajata iz 

dveh različnih Eurostars držav, pri čemer mora vsaj en partner prihajati iz EU 

ali Horizon Europe pridružene države,  MSP-ji, ki prihajajo iz Eurostars držav, 

morajo nositi vsaj 50% stroškov projekta (brez stroškov podizvajalcev) , 

• v posameznem projektu morajo vsi partnerji in vse sodelujoče države 

sestavljati dobro uravnotežen mednarodni konzorcij tako, da noben 

posamezni partner ali država ne vloži v projekt več kot 70% celotnih stroškov 

projekta, 

• načrtovano trajanje projekta je lahko največ 36 mesecev, 

• cilj projekta je razvoj novega izdelka, postopka ali storitve. 

 

OKVIRNA VIŠINA 

SREDSTEV IN DELEŽ 

SOFINANIRANJA 

Skupna predvidena višina sredstev na razpisu je 1.000.000,00 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. 

 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški so:  

• stroški osebja, 

• stroški instrumentov in opreme, 

• stroški stavb in zemljišča, 

• stroški pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti, 

• dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja. 
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