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Zadeva:  Možnost sodelovanja mladih iz Slovenije in EU v programu Inovacijski 

kamp za mlade Evro-sredozemska univerza - EMUNI  

Zveza:  

 

Spoštovani,  

 

Obveščamo vas, da je Evro-sredozemska univerza – EMUNI z začetkom leta 2023 zagnala novo 

aktivnost, in sicer Evro-sredozemski inovacijski kamp in tekmovanje za mlade, ki je namenjeno 

krepitvi inovativnosti in kreativnosti mladih med 18 in 35 let (študenti, raziskovalci, inovatorji, mladi 

s poslovnimi idejami) iz evro-sredozemskega prostora. V sklopu tekmovanja bodo imeli mladi 

priložnost, da predstavijo svoje inovacijske in inovativne ideje in jih s pomočjo slovenskih 

inovacijskih inkubatorjev, raziskovalnih inštitucij in podjetij razvijejo ter povežejo z 

gospodarstvom. Program bo imel tudi močno medijsko komponento s ciljem popularizacije 

inovacij v regiji, še posebej med mladimi. 

 

Za sodelovanje v tekmovanju se lahko prijavijo: 

- Mladi med 18 in 35 let (v času prijave). 

- Prebivalci ene od evro-mediteranskih držav.  

- Zaključena vsaj srednješolska izobrazba.  

- Študenti vpisani na primarno ali sekundarno stopnjo visokošolskega izobraževanja.  

- Z inovativno idejo, ki jo je mogoče pripeljati na trg.  

- Ideja mora biti intelektualna last posameznika, ki se prijavlja oziroma mora imeti 

posameznik soglasje solastnikov za predstavitev in nadaljnji razvoj ideje.  

- Idejo je možno v treh mesecih preoblikovati v delujoči prototip. 

- Ideja naslavlja enega od treh prioritetnih področji (zdravje, obnovljiva energija, okolje, 

vključno s podnebnimi spremembami).  

 

Glede na to, da želijo organizatorji zagotoviti čim bolj uravnoteženo sodelovanje mladih iz obeh 

delov evro-sredozemskega območja in predstavlja tekmovanje priložnost za krepitev 

inovacijskih in kreativnih kompetenc ter praks tudi za morebitne slovenske udeležence, vas 

vljudno prosimo, da informacijo o možnosti in priložnosti sodelovanja delite v okviru svojih 

institucij, organizacij in v okviru svojih partnerskih mrež.  
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Rok za prijave bo skladno s pričujočim pozivom podaljšan do 15.2.2023. Po potrebi bo 

ponovljen tudi informativni dan za potencialne udeležence, ki je sicer že potekal 25.1.2023.  

 

Dodatne informacije in podrobnosti o Evro-sredozemskem inovacijskem kampu so na voljo na 

spletni strani EMUNI.  

 

S spoštovanjem, 

 

 

 Dr. Tomaž BOH 

 GENERALNI DIREKTOR   

 

 
 

https://emuni.si/innovationcamp/

