
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 
Razpis za zbiranje predlogov 2014 

Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM 
 
 

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (V nadaljevanju 
CMEPIUS), v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja Razpis za 
zbiranje predlogov 2014 za aktivnosti v okviru programa Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM. 
 
1. Cilji in opis 
 
Ta razpis za zbiranje predlogov temelji na podlagi Protokola 38b k Sporazumu EGP o finančnem 
mehanizmu EGP 2009-2014, Memoranduma o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma 
Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2009 – 2014, podpisanega med državami donatorji 
(Kraljevina Norveška, Republika Islandija in Kneževina Liechtenstein) in Republiko Slovenijo dne 21. 
5. 2011, Uredbi o izvajanju Finančnega mehanizma EGP 2009 – 2014 in njenih prilog, Sporazumu o 
programu Slovenskega štipendijskega sklada EGP ter na podlagi smernic, ki jih je sprejel Odbor za 
Finančni mehanizem. Razpis nadalje temelji na Sporazumu med Kraljevino Norveško in EU o 
Norveškem finančnem mehanizmu 2009 – 2014, Memorandumu o soglasju za izvajanje Norveškega 
finančnega mehanizma (NFM), podpisanega med Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo dne 
10. 5. 2011, Uredbi za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014 ter njenih prilogah, 
Sporazumu o programu Slovenskega štipendijskega sklada NFM ter vseh smernicah, ki jih je sprejelo 
Norveško ministrstvo za zunanje zadeve po posvetovanju z državami upravičenkami.  
 
Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne 
projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja 
človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki 
sodelujejo v programu.  
  
2. Upravičenost 
 
V okviru Razpisa so upravičene naslednje aktivnosti: 

 Pripravljalni obiski, 

 Projekti mobilnosti v visokem šolstvu, 

 Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter 
usposabljanju, 

 Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu, 

 Projekti med-institucionalnega sodelovanja v izobraževanju in usposabljanju. 
  
 
 



 
 
V okviru Slovenskega štipendijskega sklada lahko projekte prijavijo: 

 slovenske visokošolske organizacije, 

 slovenske organizacije s področja osnovnega in srednjega splošnega in poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja.  

 
Koristi od sodelovanja v programu Slovenski štipendijski sklad imajo poleg prijaviteljev projektov 
tudi naslednje organizacije (kot partnerji v projektih): 

 podjetja, socialni partnerji in drugi predstavniki delovnega življenja, vključno z gospodarskimi 
zbornicami in drugimi trgovinskimi organizacijami, 

 organizacije, ki nudijo storitve usmerjanja, svetovanja in informiranja,  

 organizacije, odgovorne za sisteme in politike, ki zadevajo kateri koli vidik izobraževanja in 
usposabljanja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, 

 raziskovalni centri in organizacije, ki se ukvarjajo z vprašanji vseživljenjskega učenja, 

 neprofitne organizacije, prostovoljna telesa, NVO-ji. 
 

Slovenski štipendijski sklad je namenjen predvsem krepitvi sodelovanja med organizacijami, ki 
prihajajo iz Norveške, Islandije, Lihtenštajna in Slovenije. 
 
Podrobnejše informacije o upravičenosti sodelovanja organizacij v posameznih aktivnostih in 
upravičenem številu partnerjev, se nahajajo v Nacionalnih pravilih za posamezno akcijo in Vodniku 
za prijavitelje.  
 
3. Proračun in trajanje projektov 

 
Skupni proračun za ta razpis je ocenjen na  793.029,00 EUR. Proračun posameznih akcij je nadalje 
razdeljen: 
 

 Projekti mobilnosti v visokem šolstvu – 424.906,00 EUR 

 Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter 
usposabljanju – 129.347,00 EUR  

 Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu – 96.057,00 EUR 

 Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja – 
94.593,00 EUR 

 Pripravljalni obiski – 48.126,00 EUR 
 
Trajanje projektov mobilnosti je do 15 mesecev, trajanje projektov med-institucionalnega 
sodelovanja je do 2 leti.  
 
4. Roki za oddajo predlogov projektov 
 

Pripravljalni obiski odprt razpisni rok 

Projekti mobilnosti v terciarnem izobraževanju 17. februar 2014 

Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem 
izobraževanju ter usposabljanju 

17. februar 2014 

Projekti med-institucionalnega sodelovanja v terciarnem izobraževanju 17. februar 2014 

Projekti med-institucionalnega sodelovanja v izobraževanju in usposabljanju 17. februar 2014  



 
 
5. Podrobnejše informacije 
 
Predlogi projektov morajo biti izpolnjeni in oddani na predpisanih obrazcih na način, naveden v 
Nacionalnih pravilih za posamezno akcijo. Prijavni obrazci, Vodnik za prijavitelje in Nacionalna 
pravila se nahajajo na spletni strani: http://www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx. 
 
Vprašanja v zvezi z razpisom sprejemamo samo na elektronskem naslovu eeagrants@cmepius.si. 
Odgovori na vaša vprašanja bodo redno objavljani na spletni strani programa.  
 
Št.zadeve: NFM-NFM-45/13                                                                      
Št. dokumenta: SI-10233/2013 
 
Ljubljana, 17. 12. 2013     
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