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Javni poziv za (so)financiranje projektov za krepitev mednarodne 
mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za 

spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev

V okviru 3. razvojnega področja »Pametna, trajnostna in vključujoča rast« in 8. komponente RRI –
»Raziskave, razvoj in inovacije« ter Investicije C: »Sofinanciranje projektov in programov za krepitev 

mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne 
mobilnosti slovenskih prijaviteljev«

(kratica ukrepa javnega poziva: JP C3.K8.IC.)

2



Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega 
Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega 
gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covida-19. Z izvedbo 
načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj 
trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti.

V okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« bo Slovenija lahko izkoristila 
okvirno 5,7 milijard evrov, od tega je 3,2 milijard evrov posojil in 2,1 milijarde evrov 
nepovratnih sredstev (312 milijonov evrov iz pobude React-EU, 134 milijonov evrov iz 
Sklada za pravični prehod, 1,8 milijarde evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost 
ter 68 milijonov evrov za Razvoj podeželja).
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Vir: O Načrtu za okrevanje in odpornost | GOV.SI

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/o-nacrtu-za-okrevanje-in-odpornost/


- Celoten javni poziv je dostopen na spletni strani ARRS: 
http://www.arrs.si/sl/NOO/razpisi/23/poziv-mobilnost-23.asp;

- pogosto zastavljena vprašanja: ARRS - Načrt za okrevanje in 
odpornost - Pogosta vprašanja - Javni poziv za (so)financiranje 
projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti 
slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za 
spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev.
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http://www.arrs.si/sl/NOO/razpisi/23/poziv-mobilnost-23.asp
http://www.arrs.si/sl/NOO/razpisi/23/poziv-mobilnost-23.asp?Vprasanja=Da
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Namen javnega poziva je povezovanje s programi Obzorje 2020 in Obzorje Evropa

Marie Skłodowska-Curie za individualne ali podoktorske štipendije na evropski ali

globalni ravni (v nadaljnjem besedilu: mednarodni razpis MSCA) ter (so)financiranje:

- dejavnosti mobilnosti in reintegracije tistih projektov slovenskih javnih

raziskovalnih organizacij in podoktorskih raziskovalk ali raziskovalcev, ki so dobro

oziroma odlično ocenjeni v okviru mednarodne evalvacije, vendar zaradi omejitev

sredstev niso prejeli sredstev mednarodnega razpisa MSCA;

- dejavnosti reintegracije po zaključku mobilnosti tistih odličnih podoktorskih

raziskovalk ali raziskovalcev, ki so prejeli sredstva iz mednarodnega razpisa MSCA in

se (so)financira njihova reintegracija na slovenske javne raziskovalne organizacije.
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PREDMET JAVNEGA POZIVA

Javni poziv je razdeljen na dva vsebinska sklopa:

1. SKLOP A – MOBILNOST IN REINTEGRACIJA;

2. SKLOP B – REINTEGRACIJA.



SKLOP A – MOBILNOST IN REINTEGRACIJA

Sestavljen iz dveh dejavnosti:
1. dejavnost mobilnosti: raziskovalna dejavnost v trajanju do dveh (2) let v gostiteljski

raziskovalni organizaciji in

2. dejavnost reintegracije: raziskovalna dejavnost v trajanju od najmanj štiri (4)

mesece do (1) eno leto v slovenski javni raziskovalni organizaciji.

Namenjen je (so)financiranju raziskovalnih projektov slovenskih javnih raziskovalnih
organizacij in podoktorskih raziskovalk ali raziskovalcev, katerih prijava je bila oddana
na mednarodni razpis MSCA od vključno leta 2019 naprej in je v recenzentskem
postopku Evropske komisije prejela oceno 70 % ali več ter ni bila sprejeta v
(so)financiranje s strani EK.

Skupno trajanje (so)financiranja raziskovalnega projekta do največ treh (3) let in
najpozneje do vključno 30. 6. 2026.
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SKLOP B – REINTEGRACIJA

Namenjen je za (so)financiranje dejavnosti reintegracije pri prijavitelju po zaključku
mobilnosti tistih odličnih podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev, ki so bili izbrani
in (so)financirani iz sredstev mednarodnega razpisa MSCA od vključno leta 2019
naprej in ki bodo najpozneje do vključno 1. 1. 2026 sklenili do dvoletno pogodbo o
zaposlitvi s prijaviteljem.

Skupno trajanje (so)financiranja dejavnosti reintegracije v trajanju od najmanj štiri 
(4) mesece do največ (2) dveh let in najpozneje do vključno 30. 6. 2026.
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PREDVIDENO ŠTEVILO VKLJUČITEV

V okviru javnega poziva se bo (so)financiralo mednarodno mobilnost in/ali

reintegracijo 88 slovenskih podoktorskih raziskovalk ali raziskovalcev, in sicer:

- predvidoma 52 slovenskih podoktorskih raziskovalk ali raziskovalcev za 1.

dejavnost mobilnosti in 2. dejavnost reintegracije iz SKLOPA A in

- predvidoma 36 slovenskih podoktorskih raziskovalk ali raziskovalcev za

dejavnost reintegracije iz SKLOPA B.
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SUBJEKTI, KI SE LAHKO PRIJAVIJO NA JAVNI POZIV

- slovenske javne raziskovalne organizacije (JRO), ki so vpisane v Zbirko podatkov o izvajalcih

raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi ARRS (Evidenca RO),

- v Evidenco RO morajo biti vpisani tudi v prijavi opredeljeni mentorica ali mentor na slovenski

JRO in podoktorska raziskovalka ali raziskovalec,

- vpis v Evidenco RO ni zahtevan za mentorja na tuji gostiteljski RO,

- izpolnjujejo pogoje za:

- SKLOP A (ocena 70% ali več na mednarodnem razpisu MSCA od vključno 2019 naprej,

niso sprejeti v druge vire financiranja, podpišejo pismo o nameri sodelovanja s tujo

gostiteljsko RO, podpis pogodbe o izvajanju in (so)financiranju do najkasneje 1. 9. 2024);

- SKLOP B (odlična ocena na mednarodnem razpisu MSCA od vključno 2019 naprej,

zaključek pogodbenih obveznosti z EK in podpis pogodbe o izvajanju in (so)financiranju

do najkasneje 1. 1. 2026).

- do podpisa pogodbe o izvajanju in (so)financiranju izpolnijo še ostale pogoje: podpis pogodbe

o zaposlitvi (SKLOP A in SKLOP B), sporazum o sodelovanju s tujo gostiteljsko RO (SKLOP A).
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POSTOPEK IZBORA

ARRS preveri ali je prijava popolna in izpolnjuje vse pogoje iz javnega poziva.

ARRS vse prijave, ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva, razporedi v lestvico po 
padajočem vrstnem redu, upoštevaje odstotek uspešnosti v ocenjevalnem postopku na 
mednarodnem razpisu MSCA in razpoložljiva sredstva iz Sklada NOO.

Prednostni seznam prijav na SKLOP A ali SKLOP B posreduje v obravnavo Znanstvenemu 
svetu ARRS (v nadaljnjem besedilu: ZSA).

ZSA za SKLOP A ali SKLOP B sprejme sklepa o izboru seznama prijav za (so)financiranje 
na podlagi katerega direktor ARRS sprejme sklep o izboru prijav, s katerim odloči ali se 
prijava izbere ali ne v (so)financiranje.



OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV JAVNEGA POZIVA

Predviden obseg sredstev iz Sklada NOO za realizacijo javnega poziva za celotno

obdobje trajanja javnega poziva znaša 17.220.000,00 EUR in glede na

posamezna proračunska leta znaša:

- 4.956.000,00 EUR za proračunsko leto 2023;

- 5.460.000,00 EUR za proračunsko leto 2024;

- 4.704.000,00 EUR za proračunsko leto 2025;

- 2.100.000,00 EUR za proračunsko leto 2026.
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OBDOBJE IN ZAČETEK (SO)FINANCIRANJA

- Za SKLOP A: za obdobje od dveh (2) let za 1. dejavnost mobilnosti in od štirih (4)

mesecev do največ eno (1) leto za 2. dejavnost reintegracije (skupno do treh (3)

let);

- Za SKLOP B: od najmanj štirih (4) mesecev do dveh (2) let (skupno do dveh (2) let).

Obdobje upravičenosti stroškov (nastanek stroškov) iz tega javnega poziva je obdobje

upravičenosti stroškov, kot ga določa Pogodba o izvedbi in (so)financiranju

raziskovalnega projekta in do najpozneje do vključno 30. 6. 2026.
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ROK ZA ODDAJO PRIJAVE IN SKLENITEV POGODBE O IZVEDBI IN (SO)FINANCIRANJU

Oddaja prijave na javni poziv mogoča najpozneje do:

- za SKLOP A: vključno 30. 6. 2024;

- za SKLOP B: vključno 31. 10. 2025.

Sklenitev Pogodbe o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta mogoča

najpozneje do:

- za SKLOP A: vključno 1. 9. 2024;

- za SKLOP B: vključno 1. 1. 2026.
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UPRAVIČENO OBDOBJE (SO)FINANCIRANJA

- Izplačila prijaviteljem bodo na podlagi predloženih popolnih vlog za izplačila in

dokazil potekala četrtletno, od začetka izvajanja in praviloma do vključno 31. 8.

2026.
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UPRAVIČENI STROŠKI

˗ Stroški v zvezi z delom podoktorske raziskovalke ali raziskovalca po ZZrID (zlasti drugi

odstavek 64. člena v povezavi z ZSPJS) in tretjim odstavkom 37. člena Uredbe ZRD ter

Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (U 1);

˗ pavšalno (so)financiranje posrednih stroškov v višini 25 % vrednosti plačnega dela

cene ekvivalenta polne zaposlitve po tretjem in četrtem odstavku 37. člena Uredbe

ZRD, (U 2);

˗ dodatek za mobilnost po metodologiji MSCA in Uredbi o plačah za delo v tujini, (SSE

1);

˗ dodatek za družino (ob izpolnjevanju pogoja) po metodologiji MSCA in Uredbi o

plačah za delo v tujini, (SSE 2);

˗ stroške za raziskave, usposabljanje in mreženje po metodologiji MSCA, (SSE 3).
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VSEBINA PRIJAVE

Prijava mora vsebovati:

- podpisano Prijavo ARRS-NOO-C3.K8.IC za SKLOP A ali SKLOP B s Prilogo 1 in s

podpisanimi izjavami o izpolnjevanju pogojev javnega poziva;

- kopijo dokazila o dobri ali odlični oceni v okviru programov Obzorja 2020 ali

Obzorje Evropa mednarodnega razpisa MSCA – spremni dopis EK in recenzija

iz mednarodnega razpisa MSCA od vključno leta 2019 dalje iz katerih so

razvidni ocena, vsebina, in predvideno obdobje trajanja raziskovalnega

projekta;

- kopijo Pisma o nameri sodelovanja z gostiteljsko RO (in po potrebi dodatno

Izjavo gostiteljske RO, da nadomestna mentorica ali nadomestni mentor

izpolnjuje kriterije za mentorstvo na prijavljenem raziskovalnem projektu, ob

pogoju, da je zamenjava mentorice ali mentorja dopustna) za SKLOP A.
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NAČIN IN OBLIKA PRIJAVE

Prijava na javni poziv se na obrazcu Prijava – ARRS-NOO-C3.K8.IC s Prilogo 1 za SKLOP A ali 
SKLOP B, s podpisanimi izjavami o izpolnjevanju pogojev ter obveznimi prilogami kot jih 
določa ta javni poziv in so zapisane v obliki zapisa .PDF vloži preko spletnega portala ARRS 
Digital Forms - https://digitalforms.arrs.si/.

Navodila za uporabo Digital forms: ARRS-RPROJ-EVAL-Instructions for ARRS DigitalForms

https://digitalforms.arrs.si/
https://digitalforms.arrs.si/documents/ARRS-DigitalForms-EVAL-Instructions_svn.pdf
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DOKUMENTACIJA JAVNEGA POZIVA

- Besedilo javnega poziva;

- vzorec Prijave – ARRS-NOO-C3.K8.IC za SKLOP A s Prilogo 1 in z izjavami o izpolnjevanju pogojev;

- vzorec Prijave – ARRS-NOO-C3.K8.IC za SKLOP B s Prilogo 1 in z izjavami o izpolnjevanju pogojev;

- vzorec Pogodbe o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta za krepitev mednarodne

mobilnosti slovenskih podoktorskih raziskovalk ali podoktorskih raziskovalcev in raziskovalnih

organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev.
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Kontakt za dodatno pomoč, pojasnila, vprašanja:

Elektronska pošta: noo.mobilnost@arrs.si

Dodatna pomoč: Pogosto zastavljena vprašanja – ARRS - Razpisi in pozivi - Domači razpisi

in pozivi v letu 2023.

mailto:noo.mobilnost@arrs.si
http://www.arrs.si/sl/razpisi/23/pregled-domaci.asp
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HVALA ZA POZORNOST


