
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI V LETU 2010 
NA NORVEŠKEM, ISLANDIJI ALI V LIHTENŠTAJNU 

 
 
 
NA SPLOŠNO O RAZPISU 
Na spletnih straneh Nacionalne agencije CMEPIUS je objavljen ponovni Javni razpis za zbiranje 
predlogov projektov za dotacije za mobilnost v letih 2009-2010 v okviru Finančnega mehanizma EGP 
in Norveškega finančnega mehanizma, v katerem naj bi se dodelila sredstva, ki še niso bila dodeljena 
v okviru prvega razpisa (meseca avgusta). 
 
Omenjeni program so leta 2004 vzpostavile Islandija, Lihtenštajn in Norveška za podporo socialne in 
ekonomske kohezije v razširjenem evropskem gospodarskem prostoru. Ker v program več kot 97% 
sredstev za dotacije prispeva Norveška, sklad v Sloveniji skrajšano imenujemo kar Norveški finančni 
mehanizem ali NFM, medtem ko se je v Evropi za program uveljavila okrajšava EEA GRANTS. 
 
VSEBINA RAZPISA 
Aktualni razpis omogoča tudi sofinanciranje mobilnosti študentov za države Norveška, Islandija in 
Lihtenštajn; in sicer lahko študenti izbirajo med naslednjima dvema mobilnostima: 
 

a) Mobilnost študentov za študij 
- Študenti lahko del študijskega obdobja preživijo na visokošolski ustanovi v drugi državi 

(Norveška, Islandija ali Lihtenštajn).* 
- Matična institucija po vrnitvi študentu prizna zadovoljivo opravljene aktivnosti v času 

obdobja mobilnosti, z uporabo ECTS kreditnih točk. 
- Vsak študent prejme le eno dotacijo iz tega razpisa. 

 
*Pogoj, da se študent prijavi za to vrsto mobilnosti, je podpisan bilateralni sporazum (lahko v okviru Erasmus ali EEA 
programa) med PF in norveško, islandsko ali lihtenštajnsko institucijo, na kateri bi želel študent študirati. Zaenkrat lahko 
študenti PF izbirate med Univerzo v Bergnu (http://www.uib.no/jur/en), Univerzo v Akureyriju (http://english.unak.is/) in 
Univerzo Reykjavik (http://www2.ru.is/?PageID=723). 

 
 

b) Mobilnost študentov za usposabljanje (praksa) 
- Študent lahko del prakse opravi v podjetju ali organizaciji v drugi državi (Norveška, 

Islandija ali Lihtenštajn). 
- Gostiteljske organizacije so lahko podjetja, centri za usposabljanje, raziskovalni centri in 

druge organizacije. 
- Vsak študent prejme le eno dotacijo iz tega razpisa. 
- Najkrajše obdobje trajanja prakse je 2 tedna, najdaljše pa 5 mesecev. 

 
 
OBDOBJE UPRAVIČENOSTI 
Za projekte, izbrane po tem razpisu, obdobje upravičenih stroškov izvajanja projekta prične teči z 
dnem podpisa sklepa o dodelitvi dotacije in se konča najkasneje do 31. decembra 2010!  
 
Na študijsko prakso torej lahko študenti opravijo kadarkoli v letu 2010, študijska izmenjava na tuji 
fakulteti pa je mogoča le v prvem semestru študijskega leta 2010/11 (v obdobju od avgusta do 
decembra 2010). 
 

http://www.uib.no/jur/en
http://english.unak.is/
http://www2.ru.is/?PageID=723


VIŠINA DOTACIJE 
Dotacija pokrije stroške prevoza za enkratno potovanje od kraja odhoda do kraja prihoda. Povrnjeni 
bodo dejanski stroški do največjega zneska v EUR:  

- do 500 EUR za Norveško,  
- do 800 EUR za Islandijo,  
- do 250 EUR za Lihtenštajn. 

 
Študent je upravičen tudi do prispevka za stroške bivanja: 

- 960 EUR/mesec za Norveško, 
- 800 EUR/mesec za Islandijo,  
- 800 EUR/mesec za Lihtenštajn. 

 
 

POGOJ ZA PRIJAVO 
Prijavijo se lahko študenti, ki imajo status študenta na matični instituciji in so vpisani v najmanj 2. 
letnik študija dodiplomskega študija.  
 
Prednost pri izbiri študentov na PF bodo imeli študenti višjih letnikov. 
 
 
ROK ZA PRIJAVO 
Prijavnice naj študenti oddajo v Pisarni za mednarodno sodelovanje na PF - najkasneje v četrtek, 26. 
novembra 2009! 
 
 
KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE 
Dodatne informacije o razpisu in pogojih prijave dobite pri Darji Rabzelj iz Pisarne za mednarodno 
sodelovanje (pritličje desno): 

- osebno (v času uradnih ur, med 10. in 12. uro) 
- po telefonu: 01/420-32-23 
- preko e-pošte: darja.rabzelj@pf.uni-lj.si 

 
 

Celotna razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani: 
http://www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx 
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