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Možnosti financiranja z EU sredstvi
Tokrat predstavljamo širok nabor razpoložljivih možnosti financiranja z evropskimi sredstvi. Podane informacije se osredotočajo
na šest kategorij morebitnih upravičencev: mala in srednja podjetja (MSP), nevladne organizacije (NVO), mlade, raziskovalce,
kmete in javne organe.
Glavne vrste financiranja:
1. Nepovratna sredstva se dodelijo za izvajanje
določenih projektov, običajno na podlagi javnega
obvestila oziroma t. i. razpisa za zbiranje predlogov.
2. Javna naročila se dodelijo na podlagi javnega
razpisa (t. i. postopka javnega naročanja). Pokrivajo
vrsto področij, vključno s študijami, tehnično
pomočjo
in
usposabljanjem,
svetovanjem,
organizacijo konferenc, računalniško opremo itd.
Namen naročil je nakup storitev, blaga ali del, da
se zagotovi nemoteno delovanje institucij ali
programov EU.
Organizacije, ki želijo zaprositi za sredstva EU,
morajo pred prijavo ugotoviti, na kateri program se
želijo prijaviti in kateri organ ga upravlja. Službe in
agencije Evropske komisije ter regionalni in
nacionalni organi upravljanja redno objavljajo
informacije o možnostih financiranja, ki jih
ponujajo.
Obstajata dve obliki upravljanja sredstev EU:
neposredno upravljanje in deljeno upravljanje.
Neposredno upravljanje pomeni, da sklad ali
program neposredno upravlja Evropska komisija ali
ena od njenih agencij. Upravljanje vključuje izbor
izvajalcev, dodelitev nepovratnih sredstev, prenos
sredstev, spremljanje dejavnosti itd.
Deljeno upravljanje pomeni, da se upravljanje
sklada ali programa EU prenese na državo članico
EU. Večina projektov, ki se financirajo s sredstvi EU
in skupaj znašajo okoli 80 % proračuna EU, se
upravlja deljeno.

Izvajalske agencije EU
Agencije EU so ločene od institucij EU. Opravljajo posebne naloge v
skladu z zakonodajo EU. Obstaja več kot 40 agencij, ki sestavljajo
štiri skupine.
Ena skupina, v kateri je šest izvajalskih agencij, pomaga Komisiji
upravljati programe EU, in sicer:
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in
kulturo (EACEA);
Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME);
Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA);
Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (CHAFEA);
Izvajalska agencija za raziskave (REA) ter
Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA).

Pomembne povezave
Obstajajo tudi različne spletne strani, kjer najdete informacije o razpisih za programe EU. Tukaj naštevamo nekaj pomembnih
povezav:
www.eu-skladi.si
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl
https://www.fi-compass.eu/
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
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Mala in srednja podjetja
Glavni viri financiranja
Mala in srednja podjetja (MSP) lahko pridobijo sredstva EU v obliki nepovratnih sredstev, posojil in v nekaterih primerih
jamstev. Imajo tudi možnost pridobitve javnih naročil za dobavo različnega blaga ali storitev.
Poseben program za MSP – COSME
COSME (EN) je program za konkurenčnost podjetij ter mala in
srednja podjetja. Gre za nov program, ki je bil posebej
oblikovan za podporo MSP, upravlja pa ga Evropska komisija.
Namen programa COSME je izboljšanje dostopa MSP do
financiranja in trgov, podpiranje podjetnikov ter spodbujanje
boljših pogojev za ustanavljanje novih podjetij in njihovo rast.
Program lajša in izboljšuje dostop MSP do financiranja z
dvema finančnima instrumentoma:
 jamstveno shemo za posojila in
 kapitalsko shemo za rast.
Program COSME (EN) upravlja Evropska komisija prek
Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja (EASME) (EN).

Posojila EU za mala podjetja
Podpora za podjetnike in podjetja je na voljo v obliki široke
palete programov EU, ki se izvajajo prek lokalnih finančnih
institucij. Spletni portal „Finančna sredstva“ pomaga pri
iskanju financiranja EU za projekte, kot so posojila, jamstva,
lastniški kapital in številne druge oblike.
Promet, energija in IKT
MSP so upravičena tudi do financiranja v okviru instrumenta
za povezovanje Evrope, s katerim se financirajo projekti za
zapolnjevanje vrzeli v energetskih, prevoznih in digitalnih
omrežjih EU. Pravila za upravičenost so določena v
posameznih razpisih za zbiranje predlogov.
Evropska komisija upravlja financiranje v okviru instrumenta
za povezovanje Evrope neposredno prek Izvajalske agencije
za inovacije in omrežja (INEA) (EN).
Kohezijska politika
Podpora MSP je ključna prednostna naloga kohezijske politike.
Vsaka država članica EU v operativnih programih določi pogoje
za pridobitev podpore s prednostno razvrstitvijo financiranja.
Vsaka država je odgovorna tudi za upravljanje sredstev
kohezijske politike na svojem ozemlju.

Raziskave in inovacije
MSP lahko sodelujejo v novem raziskovalnem programu EU –
Obzorje 2020 (EN) na naslednjih področjih:
 „Vodilni položaj v industriji“: inovacije v MSP;
 shema za trajnostno industrijo z nizkimi emisijami ogljika
(SILC II);
 del
razsežnosti „Vodilni položaj na področju
omogočitvenih in industrijskih tehnologij“ v okviru
Obzorja 2020;
 „Družbeni izzivi“: del o energetski učinkovitosti izziva
„Varna, čista in učinkovita energija“;
 razpisi za zbiranje predlogov glede odpadkov, vodnih
inovacij in trajnostne oskrbe s surovinami v okviru izziva
„Podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in
surovin“.
Področja Obzorja 2020 upravlja Komisija prek izvajalske
agencije EASME (EN).
Instrument za MSP je usmerjen v visokoinovativna MSP, ki si
izrazito prizadevajo za rast in mednarodno razsežnost, ne
glede na to, ali gre za visokotehnološka, v razvoj usmerjena,
socialna ali storitvena podjetja. MSP lahko pridobijo
financiranja v vrednosti do 2,5 milijona EUR za posamezno
podjetje za podjetniško podporo in mentorstvo.
Kmetijstvo
V okviru skupne kmetijske politike so na voljo številne
možnosti financiranja za mala podjetja:
 podjetja, ki so vključena v shemo šolskega mleka (EN),
shemo šolskega sadja in zelenjave ter promocijo
kmetijskih proizvodov v EU in zunaj nje (EN), so
upravičena do financiranja;
 podjetja, ki se ukvarjajo s kmetovanjem, so lahko
upravičena do neposrednih plačil v okviru Evropskega
kmetijskega jamstvenega sklada (EN) ;
 podjetja na podeželju so lahko upravičena do
financiranja v okviru Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EN). Prednostne naloge financiranja se
lahko razlikujejo glede na prednostne naloge države
članice EU ali regije.

Druge možnosti
 Mikrofinančni instrument v okviru programa EU za socialne spremembe in inovacije (EN) pomaga sektorju MSP s posojili
posameznikom v višini do 25 000 EUR za ustanavljanje in razvoj malih podjetij.
 Evropski socialni sklad zagotavlja podporo MSP pri izboljševanju njihove konkurenčnosti, na primer z usposabljanjem.
 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo MSP omogoča koriščenje višjih ravni podpore, saj je večina družb v sektorju ribištva in
ribogojstva MSP.
 Evropska komisija zagotavlja nepovratna sredstva za podporo projektov ali organizacij, ki spodbujajo interese EU ali pomagajo izvajati
programe ali politike EU. MSP in druge zainteresirane strani lahko za sredstva zaprosijo, tako da se prijavijo na razpis za zbiranje
predlogov na različnih področjih.

.
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Nevladne organizacije
Glavni viri financiranja
Okoli 80 % virov financiranja upravljajo decentralizirano
države članice EU. Vsaka država zagotovi podrobne informacije
o financiranju in postopkih prijave na spletiščih organov
upravljanja.
Nevladne organizacije, ki delujejo na področju socialnega
vključevanja, enakosti spolov in enakih možnosti, lahko
prejmejo podporo iz Evropskega socialnega sklada (ESS).
Organi upravljanja operativnega programa v regiji ali državi
članici, ki je upravičena do podpore iz Kohezijskega sklada,
zagotovijo, da se ustrezen znesek sredstev iz ESS dodeli za
krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij.
Druge programe centralizirano upravljajo službe in agencije
Evropske komisije. Ti zajemajo številna področja, kot so
kultura in mediji, državljanstvo, raziskave in inovacije, razvojna
in humanitarna pomoč, promet, energija ter informacijske in
komunikacijske tehnologije.
Kultura in mediji
Program Ustvarjalna Evropa (EN), ki ga vodi Izvajalska
agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
(EACEA), podpira pobude v zvezi z evropskimi avdiovizualnimi,
kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji. Program sestavljata dva
podprograma: Kultura in MEDIA.
Podprogram Kultura podpira kulturne in ustvarjalne
organizacije pri čezmejnem delovanju ter spodbujanju
mobilnosti kulturnih del in umetnikov med različnimi
državami. Možnosti financiranja, ki so na voljo, zajemajo vrsto
različnih shem: projekte sodelovanja, literarno prevajanje,
mreže in platforme. Dejavnosti podprograma Kultura so
namenjene skupnemu delu mednarodnih razsežnosti.
Podprogram MEDIA zagotavlja finančno podporo za razvoj,
distribucijo in promocijo dejavnosti filmske in avdiovizualne
industrije EU. Evropskim filmom in avdiovizualnim delom,
vključno s filmi, televizijskimi filmi, dokumentarnimi filmi in
novimi mediji, pomaga poiskati trge zunaj nacionalnih in
evropskih meja. Poleg tega financira sheme za usposabljanje
in razvoj filma.
Državljanstvo

Raziskave in inovacije
V okviru prednostne naloge Družbeni izzivi (EN), ki je del
programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020, je na voljo
financiranje projektov. Zajema širok nabor področij: zdravje,
demografske spremembe, prehranska varnost, trajnostno
kmetijstvo in gozdarstvo, morske in pomorske raziskave ter
raziskave celinskih voda. Program upravlja izvajalska
agencija EASME (EN).
NVO lahko zaprosijo tudi za financiranje nekaterih projektov
v okviru ciljev „pameten, okolju prijazen in integriran
prevoz“ in „zanesljiva, čista in učinkovita energija“, ki sta dve
drugi komponenti programa Obzorje 2020 (EN) in ju upravlja
izvajalska agencija INEA.
Razvojna in humanitarna pomoč
NVO lahko prejmejo financiranje v okviru večine tematskih
ali regionalnih programov, ki jih upravlja generalni direktorat
DEVCO (EN). Glede na zahteve posameznih razpisov za
zbiranje predlogov lahko pri razpisu sodelujejo same ali se
prijavijo skupaj z drugimi prosilci ali pridruženimi
organizacijami.
NVO so upravičene tudi do financiranja za humanitarno
pomoč in dejavnosti civilne zaščite. Generalni direktorat
Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito
(ECHO) (EN) zagotavlja financiranje za NVO, mednarodne
organizacije in agencije Združenih narodov, ki izvajajo
ukrepe humanitarne pomoči na terenu.
Promet, energija in IKT
NVO lahko zaprosijo za sredstva v okviru nekaterih področij
financiranja instrumenta za povezovanje Evrope (EN).
Morebitnim prosilcem priporočamo, da preverijo merila za
upravičenost, ki so določena v posameznih razpisih za
zbiranje predlogov, saj se ta lahko razlikujejo med
posameznimi podprogrami. Program instrumenta za
povezovanje Evrope upravlja izvajalska agencija INEA (EN),
vendar pa je Evropska komisija odgovorna za načrtovanje
porabe sredstev, izbor projektov, dodeljevanje sredstev in
spremljanje njihove porabe.

Program Evropske komisije Evropa za državljane (EN) ima dva
glavna cilja: javnosti pomagati pri razumevanju EU, njene
zgodovine in raznolikosti ter spodbujati evropsko
državljanstvo in izboljšati pogoje za demokratično in
državljansko udeležbo državljanov na ravni EU. Ta program, ki
ga prav tako upravlja izvajalska agencija EACEA, zagotavlja
nepovratna sredstva za posamezne ukrepe in za poslovanje.
Prijavijo se lahko javni organi in nepridobitne organizacije.
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Mladi
Glavni viri financiranja
Erasmus+
Erasmus+ je novi program EU za izobraževanje,
usposabljanje, mlade in šport. Namenjen je povečevanju
spretnosti in zaposljivosti mladih ter modernizaciji
izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.
Nekatere dejavnosti centralizirano upravlja izvajalska
agencija EACEA (EN) v Bruslju, druge „decentralizirane“
dejavnosti pa upravljajo nacionalne službe v posameznih
državah.
Odpravljanje brezposelnosti mladih
Pobuda za zaposlovanje mladih (EN) podpira mlade, ki se ne
izobražujejo, niso zaposleni in se ne usposabljajo, v regijah,
kjer stopnja brezposelnosti mladih presega 25%. Pobuda
dopolnjuje druge projekte, ki se izvajajo na nacionalni ravni,
vključno s projekti v okviru Evropskega socialnega sklada.
Jamstvo za mlade je nov pristop k reševanju brezposelnosti
mladih. Mladi do 25. leta starosti, ne glede na to, ali so
prijavljeni na zavodu za zaposlovanje ali ne, v štirih mesecih
po zaključku formalnega izobraževanja ali začetku
brezposelnosti prejmejo kakovostno in konkretno ponudbo za
delo.
EU bo prek Evropskega socialnega sklada in pobude za
zaposlovanje mladih namenila dodatna nacionalna sredstva za
izvajanje teh shem.
Mladi raziskovalci in podjetniki
„Dejavnosti Marie Skłodowska-Curie“ je program, ki je na
voljo raziskovalcem v vseh znanstvenih disciplinah, od
življenjsko pomembne medicine do pionirskih znanosti.
Dejavnosti izvaja Izvajalska agencija za raziskave (REA) (EN).
COSME – Erasmus za mlade podjetnike (EN) je čezmejni
program izmenjave, ki ambicioznim mladim podjetnikom
omogoča učenje od izkušenih podjetnikov. Program upravlja
izvajalska agencija EASME.
Druge možnosti financiranja
Mladi kmetje so lahko upravičeni do dodatnega plačila v višini 25 % neposrednega plačila, ki ga prejemajo. Do
dodatnega plačila so lahko upravičeni kmetje do 40. leta starosti, dodeljuje pa ga Evropski kmetijski jamstveni
sklad (EN).
Mladi so lahko upravičeni tudi do financiranja v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EN).
Glede na prednostne naloge posamezne države ali regije vsebuje vsak program za razvoj podeželja ukrepe, s
katerimi lahko sklad podpira mlade.
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Raziskovalci
Glvni viri financiranja
Obzorje 2020

Dodatni shemi

Obzorje 2020 je novi okvirni program EU (EN) za raziskovalce.
Je največji večnacionalni program za podporo raziskav in
inovacij na svetu. Za sredstva lahko zaprosijo raziskovalci
katere koli narodnosti, na katerem koli raziskovalnem
področju in na kateri koli stopnji njihove poklicne poti.
Program upravlja Evropska komisija prek različnih služb
(EASME (EN), REA (EN) in INEA (EN)).
Financiranje je na voljo za:
1. prosilce, ki so vpisani v doktorski študij;
2. raziskovalce, ki so že doktorji znanosti, in
3. ukrepe, ki podpirajo sodelovanje na področju raziskav
med večdisciplinarno znanostjo in vrhunskim
inženirstvom, da se oblikujejo korenite nove smernice
v tehnologiji.
Portal za udeležence (EN) je spletni portal za zainteresirane
strani v okviru programov EU za raziskave in inovacije.
Registrira se lahko vsak potencialni udeleženec.

1. Potrditev modela ERC (le za prejemnike nepovratnih
sredstev ERC) in
2. nepovratna sredstva za sinergije: pilotna shema za
majhne skupine izjemnih raziskovalcev.

Sheme financiranja Evropskega raziskovalnega sveta
Evropski raziskovalni svet (ERC) (EN) podpira posamezne
raziskovalce katere koli narodnosti in starosti, ki želijo izvajati
pionirske raziskave. Zlasti pozdravlja predloge, ki zajemajo več
disciplin, pionirske ideje, ki obravnavajo nova in nastajajoča
področja, ter aplikacije, ki uvajajo nekonvencionalne in
inovativne pristope.
Obstajajo tri osnovne sheme financiranja in dve dodatni
shemi.
Osnovne sheme
1. Nepovratna sredstva za začetek samostojne poti
raziskovalca, ki so namenjena podpori vrhunskih
raziskovalcev z 2–7 let izkušenj po dokončanem doktoratu;
2. nepovratna sredstva za konsolidatorje, ki so namenjena
podpori vrhunskih raziskovalcev s 7–12 let izkušenj po
dokončanem doktoratu in
3. nepovratna sredstva za priznane raziskovalce, ki so
namenjena podpori izjemnih in uveljavljenih raziskovalcev
z nedavnimi vidnimi rezultati na področju raziskav.

Področja Obzorja 2020, ki jih upravlja Izvajalska agencija za
raziskave
Izvajalska agencija REA (EN) upravlja dobršen del Obzorja
2020 na naslednjih petih širokih področjih:
1. odlična znanost;
2. vodilni položaj v industriji;
3. družbeni izzivi;
4. spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe ter
5. „znanost z družbo in za družbo“.
Druge možnosti
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EN) ponuja
različne možnosti financiranja, zlasti ukrep za financiranje
pilotnih projektov evropskega partnerstva za inovacije.
Prednostne naloge financiranja se med državami članicami
EU razlikujejo glede na prednostne naloge zadevne države ali
regije.
Nacionalni programi, ki jih podpira Evropski sklad za
pomorstvo in ribištvo, vključujejo ukrepe za spodbujanje
prenosa znanja med znanstveniki in ribiči.
Programi evropskega teritorialnega sodelovanja, ki jih
podpira Evropski sklad za regionalni razvoj, spodbujajo ljudi k
reševanju skupnih težav, izmenjavi zamisli in sredstev ter
strateškemu sodelovanju za doseganje skupnih ciljev. Vsaka
država je odgovorna za upravljanje sredstev na svojem
ozemlju.
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Kmetje
Glavni vir financiranja
Skupna kmetijska politika
V okviru nekaterih programov podpore Evropskega kmetijskega
jamstvenega sklada (EN) se kmetom dodelijo neposredna
plačila. Vsaka država članica EU v operativnih programih določi
pogoje za pridobitev podpore in je odgovorna za upravljanje
sredstev na svojem ozemlju.
Na voljo je tudi financiranje s sredstvi Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja ter nacionalnih/regionalnih in včasih
zasebnih virov.
Raziskave in inovacije
Kmetje lahko izkoristijo tudi podporo na naslednjih
področjih Obzorja 2020: prehranska varnost, trajnostno
kmetijstvo in gozdarstvo, morske in pomorske raziskave,
raziskave celinskih voda ter biogospodarstvo. Možnosti
financiranja v zvezi z živili in prehrano so naštete na portalu
za udeležence (EN).

Program COSME
Kmetje lahko izkoristijo nekatere ukrepe v okviru programa
COSME (EN) – za podrobne informacije glej Akcijski načrt za
podjetništvo 2020 (EN). Program upravlja izvajalska agencija
EASME.
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Javni organi
Glavni viri financiranja
Evropski strukturni in investicijski skladi
Javni organi lahko zaprosijo za regionalno financiranje. Eden
od ciljev Evropskega socialnega sklada je izboljšanje kakovosti
javne uprave in upravljanja. Programi evropskega socialnega
sklada se izvaja v sodelovanju med javnimi organi, socialnimi
partnerji in drugimi organi na nacionalni, regionalni in lokalni
ravni.
Projekti Evropskega socialnega sklada so lahko na primer
namenjeni javnim uslužbencem, ki potrebujejo boljše
usposabljanje na področju uporabe informacijske tehnologije
ali pomoči pri sodelovanju javnih organov in zainteresiranih
strani za pripravo in izvedbo uspešnih programov.

Druge možnosti
Pobuda za zaposlovanje mladih (EN) podpira mlade, ki se ne
izobražujejo, niso zaposleni in se ne usposabljajo, v regijah,
kjer stopnja brezposelnosti mladih presega 25 %. Pobuda je
odprta tudi za javne organe.
Javni organi, ki se ukvarjajo s kmetovanjem, so lahko
upravičeni do neposrednih plačil v okviru Evropskega
kmetijskega jamstvenega sklada (EN). Sredstva Evropskega
kmetijskega jamstvenega sklada so lahko dodeljena tudi
javnim organom, ki so vključeni v shemo šolskega
mleka (EN), shemo šolskega sadja in zelenjave ali promocijo
kmetijskih proizvodov v EU in zunaj nje (EN).

Fi-compass in Jaspers
Fi-compass [EN] in JASPERS sta posebna instrumenta tehnične
pomoči, ki so ju skupaj razvile Evropska komisija, skupina
Evropske investicijske banke in druge finančne institucije.
JASPERS je oblika tehnične pomoči za javne uprave pri
pripravi večjih projektov, za katere lahko prejmejo sredstva
EU.

Glede na prednostne naloge države ali regije je lahko javni
organ na podeželju upravičen do financiranja v okviru
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, če si
prizadeva za izboljšanje življenjskih pogojev na podeželju ali za
okolje in gospodarstvo na podeželju.
Obzorje 2020 (EN) je odprto tudi za javne organe, ki si
prizadevajo za spodbujanje inovacij in boljše javne storitve.

Fi-compass je platforma za svetovalne storitve o finančnih
instrumentih v okviru evropskih strukturnih in investicijskih
skladov (skladi ESI) ter mikrofinanciranju v okviru programa za
zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI). Fi-compass je
namenjen zagotavljanju podpore organom, ki upravljajo
sklade ESI, ponudnikom mikrofinanciranja v okviru EaSI ter
drugim zainteresiranim stranem.
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Rezultati kompetenčnih centrov
Med leti 2010 in 2015 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z institucionalnim partnerjem Javnim
skladom RS za razvoj kadrov in štipendije podpiralo vzpostavitev in delovanje Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
Od leta 2011, ko so se aktivnosti začele odvijati, je bil vsak dan na
usposabljanju poln razred zaposlenih

Z dvema razpisoma je bilo podprtih 19 panožnih kompetenčnih
centrov z več kot 300 vključenimi podjetji različnih velikosti. Do
30. 9. 2015 je bilo vključenih preko 14.000 oseb s preko 45.000
udeležbami na usposabljanjih. To je enako kot da bi od leta
2011 vsak koledarski dan bil poln razred zaposlenih na
usposabljanju.

Usposabljanja so lahko izvajali direktorji v učilnicah, tuji obrtniki na
terenu, preko mednarodnih delavnic, sejmov in konferenc,
usposabljanja so bila tudi po naročilu, za vodstva podjetij, …

Kompetenčni centri za razvoj
kadrov so v času izvajanja
vključevali različne profile ljudi
glede na izobrazbo, spol,
delovna mesta. Vsaka panoga si
je določila vsaj pet ključnih
delovnih mest. Usposobili so
mentorje,
izvedli
posebej
pripravljena usposabljanja, ki so
bila lahko zelo praktično
usmerjena, ali pa na vrhunski
ravni, kot si jih lahko privoščijo
samo multinacionalke (Grow).
Nekaterim podjetjem se je
pomagalo s pridobivanjem
certifikatov kakovosti, ki so
izboljšali njihov položaj na
mednarodnem trgu, drugim pri
prestrukturiranju, spet tretjim
pri redefiniciji vsebine in načinu
delovanja. Skupni imenovalec
vseh je bil revitalizacija panog,
podjetij in posameznikov.

Kompetenčni centri so povezovali podjetja iz cele Slovenije znotraj panog in
prispevali k izboljšanju sodelovanja ter krepitvi zavesti, da slovenska podjetja ne
tekmujejo med seboj, ampak z globalnimi tekmeci.

www.eu-skladi.si
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Rezultati kompetenčnih centrov
Na začetku je bil cilj sam po sebi višja
usposobljenost zaposlenih. Po petih letih dela
pa se je pokazalo, da je ključni cilj zviševati
konkurenčnost panoge in podjetja skozi boljšo
usposobljenost zaposlenih, boljšim vodenjem in
organizacijo ter ponovno ambicioznimi cilji.
Ohranitev delovnih mest je tesno povezana z
uspešnostjo podjetij in njihovim strategijam.
Izzivov ne manjka, saj globalizacija in drugi
gospodarski trendi narekujejo nadaljnjo
optimizacijo delovnih procesov in zasledovanje
kakovosti. Posameznik bo moral narediti več,
bolje, hitreje in ceneje, k čimer bo prispeval
strateški razvoj zaposlenih. Z uspešnimi rezultati
dela projektov 2010-2015 ter umestitvijo
Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v
Strategijo pametne specializacije so postavljeni
dobri temelji za dosego nadaljnjih ciljev.

Rezultat dela dijakov prvega letnika Gimnazije Vič, ki
so naredili pasivno hišo na natečaju KOC »trajnostna
prihodnost« in jo predstavili ministrici za
izobraževanje dr. Makovec Brenčič.

Partnerstva so združevala do 20 podjetij različne velikosti

Poleg usposabljanj, ki so si jih izbrali delodajalci je sklad organiziral posebna
usposabljanja za vodje in kadrovnike: npr. Andrej Božič: Revitalizacija podjetja,
Danijela Brečko: merjenje učinkov izobraževanj, Branko Žunec: Kadrovik s karizmo, ki
so pomembno usmerjala in podpirala vsebinsko izvajanje operacij.

Svoje napotke, kako usmeriti svojo
karierno pot, so mladim delili kadrovniki
in vodje podjetij različnih branž na
Informativi 2014 in 2015.

www.eu-skladi.si
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Rezultati kompetenčnih centrov
Ob zaključku je bilo izvedenih več vsebinskih dogodkov, ki so povzeli rezultate. Dogodki so povzemali delovanje KOC tako v smislu
poročanja kot v vsebinski predaji temeljnih idej. Bili so tudi pozitivno usmerjeni v predstavitev dosežkov ter prihodnjih priložnosti
oz. izzivov slovenskega gospodarstva in delodajalcev. Tu objavljamo povezave, kratke povzetke in gradiva:
Izpeljali več dogodkov o pomembnosti dizajn managementa, znamk, usmerjenosti v
stranko/uporabnika: http://www.design-management.si/, video predavanja z 2. Design management
konference
21. 5. Strokovni posvet o logistiki. Posvet je bil zaključek izobraževanja Velika znanja za mala skladišča,
ki so ga v sodelovanju z Višjo prometno šolo Maribor razvili posebej za KOC trgovine na debelo:
gradiva.
27. 8. »Motivirani zaposleni prodajo več«, konferenca projekta KOC trgovine na debelo (gradiva). Video
povzetek delovanja KOC.
12. 6. Nagradni izlet (Kras in Istra) za sodelujoče v natečaju »Moj dom-naša prihodnost«. Sodelovalo je
70 mladih dijakov in študentov, ki so izdelali makete, grafike, slike. Rezultati dela mladih so bili
razstavljeni tudi na dveh dogodkih, slike rezultatov pa so zdaj razobešene na Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport.
16. 6. Strokovni zaključni dogodek KOC trajnostna prihodnost: »TRAJNOSTNA (ENERGETSKA) PRENOVA
ZAŠČITENIH STAVB« na gradu Fužine. Konference se je udeležilo preko 160 udeležencev iz vrst
arhitektov, projektantov, predstavnikov fakultet, občin, ministrstva, zavoda za varstvo kulturne
dediščine, šol idr. Povzetek in gradiva.
23. 6. Dogodek o spodbujanju inovativnosti: trening z gostom inovatorjem Petrom Florjančičem za
zaposlene iz gospodarstva in javnega sektorja (povezava do poročila).
15. 6. Zaključek projekta Kompetenčni center Logistike – Logins, predstavitev rezultatov in
usposabljanje o uspešnosti izvajanja evropskih projektov.
Sodelovanje na dnevu odprtih vrat KCIVO (varna vožnja).
16. 6. Skupni dogodek Kompetenčnih centrov za papirno in lesno industrijo, predstavitev projektov v
besedah in številkah.
25. 8. Dan odprtih vrat ICP, Srečanje partnerjev projekta KocPI, in razvojni posvet: Napredni materiali v
Strategiji pametne specializacije Slovenije (ICP, Univerza v Mariboru), ter predavanje: za industrijo
celuloze in papirja - danes ali šele pojutrišnjem (dr. David Ravnjak, Papirnica Vevče),
http://ars.rtvslo.si/2015/08/pogled-v-znanost-22/
Zaključni dogodek 20.8. 2015 je v Hotelu City Maribor gostil 99 udeležencev, predstavljeni so bili
rezultati projekta in izvedena delavnica: »Čarobna moč motivacije« (kratko poročilo z dogodka).
V septembru je bil KOC in pomen vlaganja v kadre predstavljen na 5. Problemski konferenci
komunalnega gospodarstva.
21. 8. KCIVO so organizirali Dan odprtih vrat o projektu usposabljanja varnostnikov na Policijski
akademiji. Na dogodku so predstavili rezultate projekta in primere usposabljanj: varna in varčna vožnja
s praktičnim preizkusom, elementi samoobrambe, uporaba plinskega razpršilca.
27. 8. Zaključni dogodek Kompetenčnega centra Logistika (Intereuropa in Luka Koper) je združeval
predavanja logistov, poročila z mednarodnih dogodkov ter predavanja s področja kadrovskega
managementa/vodenja (Andrej Božič). Povzetek na oddaji Prava ideja, poročilo z zaključnega dogodka,
Javni sklad RS za razvoj kadrov je 31. 8. 2015 v sodelovanju s Kompetenčnim centrom za trajnostno
prihodnost ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport organiziral vsebinsko močen
»motivacijski dan«: »Z zavzetostjo do novih dosežkov«, kjer so svoje delo predstavili direktor podjetja,
ravnateljica OŠ, dijaki, učitelj SŠ, predavatelj z univerze idr. Poročilo in gradiva
Potke in hitri zmenki KOC Kemijske industrije: po uspešni izvedbi prvih hitrih zmenkov je 23. 9. 2015 v
okviru projekta POT-KE na GZS potekalo Srečanje delodajalcev iz kemijske industrije s perspektivnimi
kadri naravoslovno-tehničnih smeri. Dogodek je presegel vsa pričakovanje, saj je 11 podjetij kemijske
industrije ponudilo 31 potencialnih delovnih mest, na katere se je prijavilo preko 90 mladih iskalcev
zaposlitve. Dogodek je pripravilo GZS - Združenje kemijske industrije v sodelovanju z Zavodom
Republike Slovenije za zaposlovanje, Kariernimi centri Univerze v Ljubljani in Javnim skladom Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije ter štipenditsi Ad future za študij v tujini. SVET in 24 ur, Dnevnik,
GZSfb, GZStv.
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Neposredne potrditve projektov
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade
in Kohezijski sklad, je izdala naslednje odločitve o finančni podpori projektom:

Programsko obdobje 2007–2013
»Celovita ureditev kompleksa park vojaške zgodovine – 2. faza«: za projekt v vrednosti 1,4 milijona evrov bo Evropski sklad
za regionalni razvoj prispeval približno 956 tisoč evrov.
Park vojaške zgodovine Pivka na nacionalnem nivoju pomembno prispeva k ohranjanju vojaško-zgodovinske in vojaško-tehnične
dediščine ter h krepitvi domovinske zavesti. Poleg tega predstavlja pomembno dopolnitev turistične ponudbe v nacionalnem
merilu in v Primorsko-notranjska regiji.
Več informacij.

Programsko obdobje 2014–2020
»Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop«: za projekt v vrednosti približno milijon evrov bo Evropska unija iz
Kohezijskega sklada prispevala dobrih 600.000 evrov.
Z zagotovitvijo ustrezne infrastrukture se bo izboljšala javna oskrba s pitno vodo ter s tem zagotovila boljša in varnejša oskrba s
pitno vodo za prebivalce na območju občine Radovljica. Priključitev novih prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo in
zmanjšanje vodnih pomenita splošno izboljšano kakovost oskrbe s pitno vodo in življenjskih pogojev prebivalcev.
Več informacij.

www.eu-skladi.si

10/2015
11

Aktualni razpisi ETS
Pregled razpisov transnacionalnih programov in programa Interreg Europe

Interreg Mediteran
Razpis je odprt med 1. 9. in 2. 11. 2015 na spletni strani programa MED: http://interreg-med.eu/en/home/. Njegova vrednost
je 84,25 milijona evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 3,39 milijona evrov sredstev IPA, ki bodo namenjena
naslednjim prioritetam:
1: Krepitev inovacijskih zmožnosti;
2: spodbuda nizkoogljičnim strategijam ter
3: varstvo in ohranjanje naravnih in kulturnih virov

Program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju
Na temo prvega razpisa programa Interreg Podonavje 2014–2020 je 7. 10. 2015 potekal Nacionalni informativni dan.
Več o razpisu na povezavi.
Več o dogodku vključno s predstavitvami pa lahko preberete na naslednji povezavi.

Aktualni razpisi Cilj 1
Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«
Namen razpisa: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih (specifični cilj)
Upravičenci: občine
Rok za prijave: 10. 11. 2015 do 10.00 ure
Povezava do razpisa.
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Obvestila
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Zaključki in otvoritve projektov 2007-2013
Zaključni dogodek projekta Knjižnica slepih in slabovidnih, 12. 11. 2015
Kraj: Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skoberne (Kotnikova 32, Ljubljana)
Program: 10.00 – novinarska konferenca; 11.00 – 13.00: druženje z ogledom knjžnice
Več informacij o projektu na www.kss-ess.si.
Otvoritev Ljubljanskega Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) bo 18. 11. 2015.
Podrobnejše informacije o projektu dobite na spletni strani http://www.rcero-ljubljana.eu/.

Otvoritev Nacionalnega gimnastičnega centra bo 27. 11. 2015.
Podrobnejše informacije o projektu dobite na naslednji povezavi.

Vabljeni na dneve za podjetnike ob 10. Obletnici portala e-Vem
Na 10 lokacijah po Sloveniji bodo od 2. – 6. 11. 2015 potekala svetovanja in predavanja z vrhunskimi strokovnjaki in uspešnimi
podjetniki, ki bodo z vami delili svoje izkušnje in znanje o ustanovitvi podjetja, postopkih pridobitve dovoljenj, novih oblikah
poslovanja in možnostih širitve posla v tujino.
Podrobnejše informacije o posameznih terminih in lokacijah lahko dobite na spletni strani http://evem.gov.si/info/oportalu/10-let/.

Konferenca na področju trajnostne gradnje in nepremičnin
Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z ODPRTIMI HIŠAMI SLOVENIJE
organizirajo največjo konferenco na področju trajnostne gradnje in nepremičnin.
Pričetek: 5.11.2015
Lokacija: Klub Cankarjevega doma, Ljubljana
Program je dosegljiv tukaj.

Nova platforma za izobraževanje odraslih - EPALE
Aktualne novice v izobraževanju odraslih, inovativni pristopi za prenos vsebin, pomembnejši evropski in nacionalni dogodki IO,
obveščanja o novostih s področja IO, razmišljanja strokovnjakov izobraževanja odraslih.
Več informacij na povezavi.
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Prenovljena spletna stran www.eu-skladi.si
S 1. avgustom je zaživela spletna stran www.eu-skladi.si v prenovljeni podobi. Vaše pohvale, kritike, komentarje lahko pošljete
na info.svrk@gov.si.
Vabljeni k ogledu!

Nova celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 2014–2020
Priročnik za celostno grafično podobo lahko najdete tukaj. Logotipi so dosegljivi na naslednji povezavi. Predstavitveni filmček
celostne grafične podobe pa najdete tukaj.

Interact – program medregionalnega sodelovanja
Evropska komisija je sprejela nov program medregionalnega sodelovanja (Interact) med državami članicami EU ter Norveško in
Švico. Program, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prejel 40 milijonov evrov, bo vozlišče znanja za izmenjavo
informacij, najboljših praks in skupnih pobud.
Podrobneje na naslednji povezavi.

Izboljšanje kakovosti zraka v mestih
Evropska komisija postavlja prav poseben izziv za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Nagrada: 3 milijoni evrov! Vse informacije
na http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air.

Informacije o EU virih financiranja za MSP
Na tem spletišču boste našli napotke glede pridobivanja sredstev Evropske unije. Tu boste izvedeli več o bankah in skladih
tveganega kapitala, ki zagotavljajo finančno podporo EU.
Podrobeneje na:
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm

Vodnik po financiranju EU za začetnike
Vodnik bo v pomoč malim podjetjem, nevladnim organizacijam, mladim, raziskovalcem, kmetom, javnim organom in drugim.
Vsebuje osnovne informacije in napotila na spletne strani o možnostih financiranja s sredstvi EU v obdobju 2014–2020,
predvsem pa pojasni kje in kako zaprositi za sredstva ter druga splošna pravila (upravičenost itd.):
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl.

Finančni instrumenti
Do leta 2020 bo v okviru izvajanja evropske kohezijske politike velik poudarek na t.i. finančnih instrumentih. Kaj in za koga so
finančni instrumenti si lahko na kratko ogledate na naslednji povezavi: https://vimeo.com/116960592. Več informacij pa lahko
pridobite na platformi https://www.fi-compass.eu/.
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Večletni finančni okvir za različne programe
EU politike se izvajajo skozi vrsto različnih programov in vrst financiranja, kar zagotavlja finančno podporo tisočim upravičencem
kot so kmetje, študenti, raziskovalci, nevladne organizacije, podjetja, mesta, regije in mnogi drugi.
Programe večletnega finančnega okvirja 2014–2020 z višino predvidenih sredstev in njihovo zakonodajno podlago si lahko
preberete tukaj.

Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem
povezanih instrumentov EU
Ta vodnik pojasnjuje, kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov in kako jih je mogoče
dopolnjevati z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije.
Dokument je dostopen tukaj.

Materiali: Kohezijska politika 2014–2020
Materiali DG Regia o kohezijski politiki v 2014–2020 v slovenščini, ki jih lahko brez težav uporabljate – infografika, video,
brošure, podatki po državah, preglednice in predstavitve, se nahajajo na naslednji povezavi.
Panorama pa je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o akterjih na področju regionalnega razvoja.
Več si lahko preberete tukaj v novi jesenski številki.

Oddaja prava ideja

Oddajo Prava ideja, ki jo sofinancira EU in v kateri so predstavljeni tudi zanimivi projekti,
sofinancirani iz EU sredstev, si lahko ogledate ob četrtkih ob 21.30 na TVSLO 1. Za zamudnike
pa so na voljo v arhivu oddaj.

Razpisi EKSRP in ESPR
Razpisi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo so dostopni prek:

Razpisi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
Razpisi Evropskega sklada za ribištvo
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Kontakt

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog informiranja in obveščanja javnosti,
se lahko obrnete na kontaktno osebo za informiranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja:

 Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si
Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko predlagate primere
dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo še učinkoviteje dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na
elektronski naslov info.svrk@gov.si.

Prijetno branje
vam želimo!

Oblikovala in uredila:
Nataša Rojšek
Lektura: Nataša Kogej
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