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7. Poročilo o ekonomski, socialni in
teritorialni koheziji

Aktualni razpisi

12 novih javnih razpisov

7. Poročilo o ekonomski, socialni in
teritorialni koheziji
Evropska komisija izdaja poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji na vsake 3 leta. V nadaljevanju so predstavljene
ključni poudarki iz poročila.
1. Regionalne razlike se znova zmanjšujejo






2.


Po recesijah
letihPrvi
2008rezultati
in 2011 gospodarstvo
EU
RE:vFW:
letošnjega razpisa
PKP - predstavitev inovativnih osnutkov za slovensko prom
znova raste, od leta 2015 naprej se zmanjšujejo
za
razlike med
državami
in regijami.
Aleš
Vidmarčlanicami
Natasa.Rojsek@gov.si
:
Regije, v katerih je BDP na prebivalca precej nad
povprečjem EU, beležijo hitrejšo rast kot manj
razvite regije.
Zdi se, da je več regij, kjer je BDP na prebivalca
RE: FW: Prvi rezultati letošnjega razpisa PKP - predstavitev inovativnih osnutkov za slovensko prom
blizu povprečja EU, ujetih v »past srednjega
dohodka«. Njihove značilnosti:
ne izvajajo v
za
Aleš Vidmar
Natasa.Rojsek@gov.si
:
zadostni meri aktivnosti za povečanje dodane
3. Nekatere regije imajo hitro rast prebivalstva, medtem ko v
vrednosti, soočajo se s konkurenco manj razvitih
drugih število prebivalcev upada
regij, inovacije so prostorsko skoncentrirane in
predvsem vzhodne regije generirajo malo učinkov
 -Vpredstavitev
EU je leta 2015
število osnutkov
smrti prvičzapreseglo
število
RE: FW: Prvi rezultati letošnjega razpisa PKP
inovativnih
slovensko
prom
prelivanja.
rojstev. Nekatere regije imajo hitro rast prebivalstva,
medtem ko v drugih rast upada. Velike razlike v
Zaposlenost
se je
povečala,zavendar
je brezposelnost
Aleš
Vidmar
Natasa.Rojsek@gov.si
brezposelnosti in dohodku spodbujajo ljudi k selitvi, ki v
:
še vedno večja kot pred krizo
glavnem potekajo iz EU-13 v EU-15 ter znotraj EU-13 iz
podeželja v velika mesta.
Zaposlenost se je povečala, pri čemer je bila leta
2016 stopnja pri osebah od 20-64 let prvič večja
 V EU se je hitro povečevalo tudi število ljudi, ki so zaprosili
kot pred krizo. Z 71% je za eno odstotno točko višja
za azil, pri čemer je bilo v letih 2015 in 2016 po 1,2 milijona
kot leta 2008, vendar še vedno precej nižja od
oseb, ki so prvič zaprosile za azil. Za kohezijo in bodočo
ciljnih 75% za leto 2020. Brezposelnost je v
blaginjo je potrebno zagotoviti, da so vsi begunci ali
nekaterih državah članicah še vedno večja kot pred
migranti, ki zakonito prebivajo v EU, učinkovito vključeni
krizo. Težave pri iskanju zaposlitve imajo zlasti
vanjo.
osebe, mlajše od 25 let.
4. Mesta povezujejo priložnosti z izzivi

EU-13 (Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta,
Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija)
EU-15 (Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija,
Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Velika Britanija)



Tveganje revščine in socialne izključenosti se je zmanjšalo
na raven pred krizo. V EU-13 je celo manjše kot pred krizo,
medtem ko je v večjih mestih EU-15 še vedno večje kot
prej. Območja revščine obstajajo tudi v razmeroma
premožnih mestih.



Mesta so učinkovitejša, kar zadeva porabo energije in rabo
zemljišč, ter omogočajo življenje z nizkimi emisijami ogljika.
Hkrati onesnaževanje zraka z vsemi njegovimi škodljivimi
vplivi na zdravje ljudi še vedno vzbuja zaskrbljenost v
številnih evropskih mestih. Celovite strategije imajo lahko v
mestih velik vpliv. Tako se lahko z izboljšanjem mestnega
prevoza zmanjšajo prometni zastoji, poveča produktivnost
podjetij in povežejo prikrajšane soseske.
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7. Poročilo o ekonomski, socialni in
teritorialni koheziji
5. Naložbe v inovacije, znanja in spretnosti ter
infrastrukturo ne zadostujejo


Naložbe v inovacije, znanja in spretnosti so na
splošno še vedno močno skoncentrirane v
omejenem številu regij. V severozahodnih državah
članicah
dobre
gospodarske
povezave,
usposobljena delovna sila in privlačno poslovno
okolje omogočajo sosednjim regijam, da izkoriščajo
bližino zadevnih regij. V južnih in vzhodnih državah
članicah je uspešnost inovacij manjša, regije v
bližini inovacijskih centrov pa nimajo koristi od
bližine.



Potrebnih bo tudi več naložb za dokončanje
vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) in
povezav z njim.

6.

Za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov je
potrebnih več naložb v energijsko učinkovitost,
obnovljive vire energije in nizkoogljični promet



Za doseganje ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov do leta 2030 bo potrebnih več naložb v
energijsko učinkovitost, obnovljive vire energije in
nizkoogljični promet. Večini držav članic je sicer
uspelo doseči nacionalne cilje do leta 2020 zaradi
zmanjšanja gospodarske dejavnosti zaradi krize,
zato lahko sedanje okrevanje gospodarstva te
dosežke ogrozi. Stanje okolja se je v zadnjih letih
izboljšalo, vendar kljub temu ključni okoljski cilji v
nekaterih državah članicah še vedno niso
izpolnjeni.

7. Sodelovanje in premagovanje ovir prek meja EU


Meje kljub odpravi številnih institucionalnih in
regulativnih ovir še vedno otežujejo prost pretok
blaga, storitev, ljudi, kapitala in idej.

8. Rast bi se spodbudila z izboljšanjem kakovosti upravljanja
in izvajanjem strukturnih reform


Učinkovitost upravljanja se med državami članicami
razlikuje, velike razlike obstajajo tudi znotraj držav članic. Z
izboljšanjem delovanja institucij bi se povečal učinek
kohezijske politike. Izrazite so razlike med tem, kako
prijazne so države članice do podjetij. Za spodbujanje
gospodarskega razvoja in vpliva kohezijske politike je treba
povečati učinkovitost in preglednost javnih institucij.

9. Nacionalne javne naložbe še niso na nekdanji ravni


Skupne naložbe kot delež BDP so se zaradi krize znatno
zmanjšale in se od takrat praktično niso povečale. Zaradi
pritiska na javne finance so se javne naložbe s 3.4 % BDP
leta 2008 zmanjšale na 2,7 % BDP leta 2016. To je prispevalo
k znatni konvergenci BDP na prebivalca v teh državah. V EU12 se je BDP na prebivalca povečal s 54 % povprečja EU leta
2006 na 67 % leta 2015. Poleg tega se je neposredno na
podlagi programov v obdobju 2007–2013 v podprtih
podjetjih odprlo 1,2 milijona delovnih mest. Zmanjšan obseg
izdatkov za rast lahko predvsem v manj razvitih regijah
ogrozi zmanjševanje razlik v EU.
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7. Poročilo o ekonomski, socialni in
teritorialni koheziji
10. Ključna vloga kohezijske politike na področju
javnih naložb je zmanjšala posledice krize


Kohezijska politika je glavna naložbena politika
EU, saj zagotovi finančna sredstva za javne
kapitalske naložbe v EU v višini 8,5 %, pri čemer se
ta delež za EU-13 poveča na 41 %, za številne
države pa na več kot 50 % (glej diagram).



Na veliko dodano vrednost EU pri kohezijski
politiki so na kohezijskem forumu junija 2017
opozorili številni govorci, ki so poudarili, da je
pomagala manj razvitim regijam nadoknaditi
zaostanek v razvoju, vsem regijam pa je pomagala
pri naložbah v prednostne naloge EU in
obravnavanju novih izzivov.



Vpliv kohezijske politike na gospodarstva EU je
precejšen, učinki naložb pa se dolgoročno
povečujejo. To je prispevalo k znatni konvergenci
BDP na prebivalca v teh državah. V EU-12 se je
BDP na prebivalca povečal s 54 % povprečja EU
leta 2006 na 67 % leta 2015. Poleg tega se je
neposredno
na
podlagi
programov
v
obdobju 2007–2013 v podprtih podjetjih odprlo
1,2 milijona delovnih mest.



Nekohezijske države imajo koristi tudi od
prelivanj, ustvarjenih z naložbami v kohezijskih
državah, ki so bodisi neposredna (s prodajo
investicijskega blaga) ali posredna (z višjim
prihodkom in zato večjim obsegom trgovine). Do
leta 2023 naj bi programi za obdobje 2007–2013 v
nekohezijskih državah k BDP prispevali 0,12 %, od
tega naj bi bila četrtina rezultat prelivanj iz porabe
v kohezijskih državah. Ta učinek je zlasti izrazit v
Avstriji in Nemčiji zaradi njunih tesnih trgovinskih
povezav.

Finančna sredstva kohezijske politike kot ocenjeni delež
javnih naložb, 2015–2017

11. Kohezijska politika in prihodnost Evrope


Z Belo knjigo o prihodnosti Evrope se je začela razprava o
tem, kam naj se EU usmeri v prihodnjih letih. Skupaj s petimi
razmisleki zajema tri glavna povezana vprašanja v zvezi s
kohezijsko politiko:
a) V kaj naj vlaga?
b) Katere bi morale biti prednostne naložbe?
c) Kako bi se morala izvajati politika?

Kohezijska politika bi morala tudi v bodoče prispevati k
zmanjševanju razlik med regijami, spodbujati naložbe v
prednostna področja EU, naslavljati nove izzive in izboljšati
institucije.

Celotno poročilo je dosegljivo tukaj.
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Primer dobre prakse
Tržno – izobraževalni model vinske vibracije

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je zasnoval
Kako?
projekt Tržno – izobraževalni model vinske vibracije, preko
Kot osrednji turistični tržni niši sta bili v občini Slovenske
katerega mlade
ohranjanju
naravne inrazpisa
kulturnePKP - predstavitev
RE:spodbujajo
FW: Prvi krezultati
letošnjega
inovativnih osnutkov za slovensko prom
Konjice prepoznani Žička kartuzija in vinorodni okoliš
dediščine lokalnega okolja ter zavedanju o pomembnosti
Škalce z eno najmodernejših vinskih kleti v tem delu
samooskrbe Aleš
in Vidmar
krepitve za
podjetniških
kompetenc, jih
Natasa.Rojsek@gov.si
:
Evrope – Zlati grič. V pilotni vzpostavitvi projekta Vinske
seznanjajo s paradigmo socialnega podjetništva ter
vibracije se osredotočajo predvsem na slednjega in z njim
usmerjajo na pot zdravega življenjskega sloga preko razvoja
skušajo prispevati k viziji razvoja in trženja turizma v
ustrezne kulture pitja.
občini, s poudarkom na oživitvi starega mestnega jedra
RE: FW: Prvi rezultati letošnjega razpisa PKP - predstavitev
inovativnih osnutkov za slovensko prom
Za koga?
Slovenskih Konjic.
MCDD v sklopu modela Vinske vibracije potencialnim
za 15 do 29 let, ki so najbolj
Projekt naslavlja
Alešmlade,
Vidmarstare odNatasa.Rojsek@gov.si
kupcem ponuja unikatno in butično izkušnjo za vsak žep s
:
ranljiva skupina glede prekomernega
pitja in zlorabe
poudarkom na celostni izkušnji, kaj vse občina Slovenske
alkohola. Mlade bodo skušali vzgajati sistematično in na
Konjice lahko ponudi. V staro mestno jedro prinaša
način, da bodo do vina kot produkta razvili spoštljiv odnos in
prilagojeno degustacijsko izkušnjo, ki jo večjim skupinam
zavedanje, da je del lokalne in nacionalne folklore.
nudi vinska klet Zlati grič. Ta je hkrati namenjena mladim
RE: FW: Prvi rezultati letošnjega razpisa PKP - predstavitev inovativnih osnutkov za slovensko prom
z namenom dviga ugleda vina kot produkta, spoznavanja
Ob tem bodo vključili tudi »reuse« izdelke in s tem mlade
za
načina pridelave vin, razvoja kulture pitja, preprečevanja
seznanili tudiAleš
s primeri
dobrih praks
na področju socialnega
Vidmar
Natasa.Rojsek@gov.si
:
prekomernega pitja in zlorabe alkohola ter identifikacije z
podjetništva v njihovem okolju. To je eden od načinov, kako
lokalnimi produkti in tradicijami. Upoštevana je tudi
ohranjati naravne danosti hkrati s ponovno uporabo
ekonomska zmožnost mladih, ki se razlikuje od
odpadkov ter ustvarjanjem novih zaposlitev.
ekonomske zmožnosti ciljne skupine kleti Zlati grič.
Projekt naslavlja tudi turiste, ki bodo obiskali destinacijo
Preko degustacijskih večerov, na katerih poleg lokalnih
Rogla – Pohorje, lokalno prebivalstvo Slovenskih Konjic ter
sodelujejo tudi mladi vinarji iz drugih vinorodnih območij
pridelovalce lokalno pridelane hrane in vin.
Slovenije, mladi dobijo informacije o izvoru vina, načinu
pridelave, značilnostih posamezne vinske sorte,
pravilnega serviranja in predloge, h kateri vrsti hrane
lahko postrežemo katero zvrst vina. Percepcija vina se s
tem pri mladih spremeni, saj se zviša raven ugleda in
spoštovanja tega produkta, ki je pomemben del slovenske
kulturne dediščine. S tem preprečujemo tudi prekomerno
uživanje, zlorabe in odvisnosti od alkohola.

Več o projektu in fotogalerijo najdete tukaj.
Foto: arhiv upravičenca

V sklopu degustacijskih večerov so udeleženim na voljo
tudi brezplačni prigrizki lokalnih gostincev, vzpostavlja se
tudi prodajni kotiček z nazivom »Vinski butik«, ki bo
ponujal vino in druge lokalne produkte. Gre za uporabo
terminov »butik« in »butično« za zviševanje ugleda in
dojemanja vrednosti vina in ostalih proizvodov. S tem se
bo vršila promocija samooskrbe, dvigovala vidljivost
lokalnih ponudnikov, spodbujalo njihovo mreženje ter
zagotavljanje večje kritične mase pridelkov in izdelkov.
Vinski butik kot eden izmed projektnih rezultatov bo
edina tovrstna prodajalna v starem mestnem jedru
Slovenskih Konjic.
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KOC 2.0 – Utrinki z delavnice »Kvantno voditeljstvo«
KOC 2.0 organiziral delavnico z Danah Zohar, Andrejem Božičem in Ksenijo Špiler
Božič

Skoraj 100 udeležencev je imelo enkratno priložnost izvedeti
nekaj o osnovah kvantnih principov pri vodenju, katera so
FW: Prvi rezultati
tista načela, RE:
ki opredeljujejo
osebo aliletošnjega
organizacijorazpisa
z visokoPKP - predstavitev inovativnih osnutkov za slovensko prom
stopnjo duhovne inteligence, na kakšen način definiramo
za
Vidmar
Natasa.Rojsek@gov.si
lasten smiselAleš
in hkrati
tudi :smisel
organizacije ter kaj nas
potisne na negativno stran motivacijske lestvice, kako
narediti spremembo in se premakniti na pozitivno stran
motivacijske lestvice?

RE: FW: Prvi rezultati letošnjega razpisa PKP - predstavitev inovativnih osnutkov za slovensko prom
Aleš Vidmar

za
Natasa.Rojsek@gov.si
:

Med udeleženci delavnice je bilo veliko menedžerjev,
direktorjev in vodij kadrovskih služb, zaradi česar je
Zoharjeva kot osrednjo temo delavnice izpostavila pomen
RE: FW: Prvi rezultati letošnjega razpisa PKP - predstavitev
inovativnihTorej,
osnutkov
slovensko
prom
sodobnega voditeljstva.
zaradiza česa
je nekdo
»veliki« vodja? Kot pravi Zoharjeva, veliko ljudi meni, da
za
Aleš Vidmar
Natasa.Rojsek@gov.si
je to predvsem njihova sposobnost sprejemanja odločitev,
:
voditi in kontrolirati druge ter vzbuditi občutek
pripadnosti. Vendar pa izpostavlja, da je njihova osrednja
značilnost predvsem ta, da njihovo voditeljstvo temelji na
viziji, ki jo lahko vsi vpleteni spoštujejo in ji sledijo tako
intelektualno, čustveno kot tudi duhovno. Po njenem
O Danah Zohar
mnenju je ključnega pomena, da vsak sodobni vodja, ki
Zoharjeva je ena vodilnih mislecev na področju voditeljstva
teži k temu, da bi bil tudi »velik«, upošteva dejstvo, da
in hkrati karizmatična borka za boljši svet, kot jo je
njegovo podjetje ni osamljen otok in da mora nujno
poimenovala Manca Košir. Njeno poslanstvo je pomagati
upoštevati zunanje okolje in vse deležnike v njem, ne
ustvarjati družbo prihodnosti na trajnostnih načelih skozi
samo lastnikov in vodstva. Prepričana je, da je glavni
razvoj voditeljstva, namena in motivacije. Trenutno je
namen obstoja vsakega poslovnega subjekta ravno
gostujoča profesorica Kvantne filozofije na Visoki šoli za
služenje širši skupnosti, okolju in bodočim generacijam, in
management na Univerzi v Guizhou na Kitajskem. Na
ne zgolj ustvarjanje golega dobička, kot menijo mnogi.
mednarodnih konferencah redno predava o voditeljstvu in
dela z vodilnimi timi v različnih korporacijah. Med njenimi
strankami so Volvo, Coca Cola, McKinsey, Astra
Pharmaceutical, Marks & Spencer, Motorola in mnoge druge.
Njena predavanja so del programa tudi na konferencah, ki jih
organizira UNESCO, The European Cultural Foundation, the
Davos World Economic Forum in mnoge druge mednarodne
in nacionalne organizacije. Je avtorica in soavtorica številnih
knjižnih uspešnic, med njimi sta dve prevedeni tudi v
slovenščino, in sicer Duhovna inteligenca in Duhovni kapital.
The Financial Prantice Hall book jo je leta 2002 uvrstil med
»eno izmed stotih najboljših poslovnih umov«.

www.eu-skladi.si

Foto: arhiv upravičenca

10/2017
5

Označevanje projektov 2014–2020

UPORABNO
NAVODILA evropskih strukturnih in investicijskih skladov za področje obveščanja javnosti
 Navodila Organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020
 Mnenje OU glede upoštevanja pravil obveščanja javnosti o sofinanciranju naložbe s
sredstvi EU in Republike Slovenije
 Mnenje OU glede umeščanja logotipov evropske kohezijske politike na spletni strani
upravičencev, katerih projekti so sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj, Evropskega socialnega sklada in/ali Kohezijskega sklada
 Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
 Navodila organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje operacij v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020
Logotipi, priročniki in druge uporabne predloge za evropsko kohezijsko politiko v obdobju
2014–2020





Posebnost:
možne kombinacije iz
različnih virov financiranja
(Evropski sklad za
regionalni razvoj, Evropski
kmetijski sklad za razvoj
podeželja, Evropski sklad
za pomorstvo in ribištvo)
 Upoštevanje tistih
navodil, ki imajo
najbolj stroge zahteve
(glede na dosedanjo
prakso so to navodila
Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo)

Logotipi in Priročnik celostne grafične podobe
Primeri plakatov in Navodila za njihovo uporabo (verzija plakatov v wordu)
PPT predloga za predstavitev 3-4 in PPT predloga za predstavitev 16-9
Predstavitveni video celostne grafične podobe 2014-2020
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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 2014–2020:
»Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja
alkohola med odraslimi prebivalci - SOPA«: za projekt v vrednosti 6 milijonov evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 4,8
milijona evrov.
Več na povezavi.
»Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in
Planinskem polju – Kras.Re.Vita«: za projekt v vrednosti 4,7 milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval
3,8 milijona evrov.
Več na povezavi.
»Obvoznica Krško na odseku stari krški most (LC krški most–Vrbina) do krožišča pri TC Krško na G1-5/0336 v km 2,600«: za
projekt v vrednosti 14,3 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 8,7 milijona evrov.
Več na povezavi.
»Rekonstrukcija in dozidava depandanse, vključno z energetsko sanacijo ter prezračevanjem kuhinje in pralnice v Domu
starejših občanov Ljubljana Vič–Rudnik, enota Bokalce«: za projekt v vrednosti 3,9 milijona evrov bo Kohezijski sklad
prispeval 479.000 evrov.
Več na povezavi.

Aktualni razpisi za MLADE
mladi do 29. leta starosti
mladi – ranljive skupine

študenti iskalci prve zaposlitve študenti vzgoje in izobraževanja
mladi podjetniki

Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih
Rok za prijavo: od 12. 4. 2017 od 10. ure in najdalje do 31. 7. 2019 do 14.45
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 7. 9. 2018
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za subvencioniranje zaposlitev mladih do 29. leta na področju kulture
Rok za prijavo: 15. 11. 2017
Razpisna dokumentacija
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Aktualni razpisi za
MALA IN SREDNJA PODJETJA
podjetja v vseh fazah razvoja
podjetja socialna podjetja

podjetja z raziskovalnimi oddelki

zasebni zavodi

start-up

Javni razpis DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1
Rok za prijavo: tretje odpiranje - 15. 5. 2018, četrto odpiranje - 15. 5. 2019
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije
iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn
Rok za prijavo: drugi rok 26. 1. 2018
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«
Rok za prijavo: 2. rok: 11. 5. 2018, 3. rok: 24. 9. 2019
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020
Rok za prijavo: do porabe sredstev oz. najkasneje do 07. 06. 2018; 1. rok - 03. 8. 2017 in nadalje vsak prvi delovni četrtek v
mesecu: oktobru 2017, februarju in juniju 2018
Razpisna dokumentacija

Javni razpisi za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Madžarska
Rok za prijavo: SI–HU: 14. 11. 2017 do 12. ure
Razpisna dokumentacija (SI–HU)

Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 2«
Rok za prijavo: 2. rok: 12. 9. 2018, 3. rok: 12. 9. 2019
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v
okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022
Rok za prijavo: 13. 11. 2017
Razpisna dokumentacija
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Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 - 2019 (P2R)
Rok za prijavo: 7. 11. 2017
Razpisna dokumentacija

NOVO!

Več slovenskih in evropskih razpisov s področja turizma za pridobitev nepovratnih sredstev pa
najdete na naslednji povezavi.

Aktualni razpisi za DELODAJALCE
samostojni podjetniki

lastniki malih in srednjih podjetij

kadrovski direktorji večjih podjetij

Aktualni razpisi za
ZAPOSLENE/BREZPOSELNE
zaposleni - starejši od 45 let

zaposleni - z nizko izobrazbo starejši delavci - starejši od 55 let

brezposelni - predvsem starejši
prekvalificirati

ranljive skupine - socialno izključeni delavci, ki se morajo

Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih
Rok za prijavo: od 12. 4. 2017 od 10. ure in najdalje do 31. 7. 2019 do 14.45
Razpisna dokumentacija

Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018
Rok za prijavo: 30. 11. 2018 oziroma do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019
Razpisna dokumentacija

Javni razpisi za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija –
Madžarska
Rok za prijavo: SI–HU: 14. 11. 2017 do 12. ure
Razpisna dokumentacija (SI–HU)
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Javni razpis za subvencioniranje zaposlitev mladih do 29. leta na področju kulture
Rok za prijavo: 15. 11. 2017
Razpisna dokumentacija

NOVO!

Aktualni razpisi za NEVLADNE
ORGANIZACIJE
Okoljske NVO NVO s področja socialnega in zdravstvenega varstva kreativne organizacije socialni
partnerji izobraževalne NVO NVO s področja aktivnega državljanstva

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017
Rok za prijavo: do porabe razpoložljivih sredstev oz. najdlje do 15. 12. 2017
Razpisna dokumentacija

Več o vseh evropskih, nacionalnih in regionalnih razpisih za nevladne organizacije na enem mestu
pa najdete na razpisi.info.

Aktualni razpisi za RAZISKOVALNE,
JAVNE IN DRUGE USTANOVE
Univerze, visokošolski zavodi šole raziskovalne in razvojne organizacije nacionalne regionalne in
lokalne oblasti regionalne in lokalne razvojne agencije tehnološki parki inkubatorji in druge
ustanove

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017
Rok za prijavo: do porabe razpoložljivih sredstev oz. najdlje do 15. 12. 2017
Razpisna dokumentacija

Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega
javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019
Rok za prijavo: skrajni rok 18. 12. 2017
Razpisna dokumentacija

Javni razpisi za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Madžarska
Rok za prijavo: SI–HU: 14. 11. 2017 do 12. ure
Razpisna dokumentacija (SI–HU)
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Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc
učiteljev v letih od 2017 do 2019
Rok za prijavo: 30. 6. 2019
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti
Rok za prijavo: 1. rok: 23. 11. 2017, 2. rok: 6. 3. 2018. morebitni 3. rok: 5. 6. 2018
Razpisna dokumentacija

NOVO!

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN
Rok za prijavo: 27. 11. 2017
Razpisna dokumentacija

NOVO!

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in
lokalnih skupnostih
Rok za prijavo: 20. 11. 2017 do 10.00

NOVO!

Razpisna dokumentacija

Aktualni razpisi za KMETE,
GOZDARJE IN RIBIČE

nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so vpisani v register mladi kmetje
skupnosti

lastniki gozdov

agrarne

Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 20142020
Rok za prijavo: do objave zaključka na spletnih straneh
Razpisna dokumentacija

1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za odpravo škode in obnovo gozda
Rok za prijavo: do objave zaključka na spletnih straneh
Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih
proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja
podjetja
Rok za prijavo: 30. 11. 2017
Razpisna dokumentacija
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8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017
Rok za prijavo: 29. 11. 2017
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij
Rok za prijavo: 31. 1. 2018
Razpisna dokumentacija

NOVO!

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
Rok za prijavo: 12. 12. 2017
Razpisna dokumentacija

NOVO!

Prehod na okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura
Rok za prijavo: 12. 12. 2017
Razpisna dokumentacija

NOVO!

Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo
Rok za prijavo: 12. 12. 2017
Razpisna dokumentacija

NOVO!

Produktivne naložbe v klasično akvakulturo
Rok za prijavo: 12. 12. 2017
Razpisna dokumentacija

NOVO!

Razpisi transnacionalnih programov
Tretji razpis transnacionalnega programa Srednja Evropa je odprt od 21. septembra 2017 do 25. januarja 2018. Več o tretjem
razpisu na spletni povezavi: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Third-call-focus.html ali
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/home.html.
Pod okriljem programa Interreg DANUBE poteka specifičen razpis za Seed Money Facility (SMF). Razpis je odprt od 2. 10. do 7.
12. 2017. Več na http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/seed-money-facility-call.

Napovedi razpisov
POZOR! Danes bo SPIRIT objavil »Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017 -2018«.

Napovedi razpisov si lahko ogledate na naslednji povezavi.
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Obvestila – Dogodki
Kompetentna Slovenija vabi na delavnice s področja razvoja kadrov
lala

Projekt Kompetentna Slovenija je sklop delavnic in usposabljanj, ki so namenjene posameznikom, ki se želijo dodatno
usposabljati in krepiti svoje kompetence. Izvaja se v okviru programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov.
Delavnice izvajajo priznani strokovnjaki s področja razvoja kadrov, ki pokrivajo širok nabor tem, od vodenja kadrov, krepitve
prodajnih veščin in spodbujanja inovativnosti do dizajn menedžmenta.
Delavnice potekajo celo leto po vsej Sloveniji. Seznam delavnic se sproti dopolnjuje. Več informacij o vsebini in prijavi najdete
na spletni strani sklada.

SEZNAM DELAVNIC
9. 11. 2017 - »V bitki za talente - kaj morate vedeti o kadrovanju in vodenju, če hočete biti privlačen delodajalec« - Matej
Delakorda, Tamara Valenčič in Saša Mrak (OOZ Lenart)
21. 11. 2017 - Brane Gruban (GZS Območna zbornica Zasavje)
23. 11. 2017 - »V bitki za talente - kaj morate vedeti o kadrovanju in vodenju, če hočete biti privlačen delodajalec« - Matej
Delakorda, Tamara Valenčič in Saša Mrak (OOZ Kranj)
28. 11. 2017 - Kako prodati sebe, pritegniti pozornost, se osredotočiti na donosne stranke? – Matjaž Ahac, Racio razvoj d.o.o.
(OOZ Ravne na Koroškem)
5. 12. 2017 - Koncept sodobnega vodenja & kadrovske funkcije – Branko Žunec (lokacija bo objavljena naknadno)

Vabljeni k prijavi!

Delavnice so brezplačne.

Potrebna je prijava.

Dogodek projekta Po kreativni poti Izzivom naproti
Dogodek se pripravlja ob zaključku razpisa Po kreativni poti do znanja (PKP), z željo širši javnosti predstaviti in pokazati odlične
rezultate, ki so nastali v 212 projektih, ki so bili sofinancirani tudi iz evropskih sredstev. V njih je bilo vključenih več kot 1600
študentov, 224 pedagoških delavcev in 333 mentorjev iz gospodarstva oziroma neprofitnih organizacij, ki so iskali kreativne
rešitve za izzive, s katerimi se srečujejo v gospodarstvu.
Kdaj: 14. november 2017 s pričetkom ob 9.30 uri
Kje: Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
Prijavite se lahko tukaj.

Slovenski regionalni dnevi 2017
Regionalni dnevi so namenjeni srečanju vseh, ki se ukvarjate z regionalnim razvojem in lahko doprinesete k uresničevanju
njegovih ciljev ter razpravi o aktualnih temah s področja regionalnega razvoja. Letošnja tema je posvečena spremljanju in
vrednotenju regionalne politike in regionalnega razvoja.
Kdaj: 14. in 15. november 2017
Kje: Hotel Kompas, Kranjska gora
Prijavite se lahko tukaj.
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Obvestila – Dogodki
Otvoritvena konferenca Centra za kreativnost
lala

Vljudno vabljeni na mednarodno konferenco ob odprtju nacionalnega Centra za kreativnost (CzK), ki bo ponudila vpogled v
nekatere aktualne projekte s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), od oblikovanja, arhitekture in kulturnega
turizma do popularne glasbe, mode in filma.
Kdaj: 16. - 18. november 2017
Kje: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana
Več informacij in prijave na naslednji povezavi.

Prvi letni forum Strategije EU za Alpsko regijo
Forum bo predstavil prve rezultate devetih tematskih Akcijskih skupin in se soočil z vprašanji, kot so podnebne spremembe v
Alpah, mednarodna ekonomska konkurenčnost, tranzitni promet čez Alpe in upad biodiverzitete. Poleg teh bodo teme Foruma
še izboljšanje upravljanja in vključevanje makroregionalnih strategij v evropske politike po letu 2020.
Kdaj: 23. – 24. november 2017
Kje: München

Več informacij, vključno s programom, prijavnico in praktičnimi informacijami lahko najdete na naslednji povezavi.
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Obvestila – Portali in platforme
Nova spletna platformo za učenje o politikah v okviru programa Interreg Europe
lala

V okviru medregionalnega programa Interreg Europe 2014-2020, ki povezuje vse države članice, Norveško in Švico ter se
financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je pričela z delovanjem nova spletna platforma, ki je namenjena vsem
projektnim partnerjem programa in širše vsem akterjem regionalne politike, tudi če niso vključeni v projekte, da bi z njeno
pomočjo lažje oplajali znanje o načrtovanju in izvajanju javnih politik na državni/regionalni/lokalni ravni.
Platforma se nahaja na naslednji povezavi.

Podatkovna platforma za sklade ESI
Platforma omogoča dostop do podatkov o financiranju in pričakovanih dosežkih v okviru Evropskih strukturnih in investicijskih
skladov. Podatki se nanašajo na 533 programov, ki so bili potrjeni do julija 2016. Podatki so prikazani tudi za vsako državo
posebej.
Platforma se nahaja na naslednji povezavi.

Evropski portal naložbenih projektov
Evropski portal naložbenih projektov (European Investment Project Portal – EIPP) je spletni portal, kjer lahko javni in zasebni
nosilci projektov s sedežem v EU s svojimi projekti seznanijo morebitne vlagatelje po vsem svetu. Na voljo je v vseh uradnih
jezikih EU, torej tudi v slovenščini.
Več na naslednji povezavi.

Finančni instrumenti – Platforma fi-compass
Do leta 2020 bo v okviru izvajanja evropske kohezijske politike velik poudarek na t.i. finančnih instrumentih. Kaj so in za koga so
namenjeni, si lahko na kratko ogledate na naslednji povezavi: https://vimeo.com/116960592.
Nekaj informacij dobite lahko tudi iz predstavitev in povzetkov januarske konference v Ljubljani na naslednji povezavi.
Platforma o finančnih instrumentih se nahaja na povezavi https://www.fi-compass.eu/.

Portal Odprti podatki Slovenije
Na portalu OPSI boste našli vse od podatkov, orodij, do koristnih virov, s katerimi boste lahko razvijali spletne in mobilne
aplikacije, oblikovali lastne infografike in drugo.

Portal e-Uprava
Enostaven nakup vrednotnice
Plačevanje in urejanje ter oddaja vlog preko spleta
Mobilna eUprava

Obiščite portal eUprava!
https://e-uprava.gov.si/

Platforma za izobraževanje odraslih - EPALE
Aktualne novice o izobraževanju odraslih, inovativni pristopi za prenos vsebin, pomembnejši evropski in nacionalni dogodki,
obveščanje o novostih s področja izobraževanja odraslih, razmišljanja strokovnjakov izobraževanja odraslih.
Več informacij na povezavi.

www.eu-skladi.si

10/2017
15

Obvestila – Smernice, vodniki,…
Večletni finančni okvir za različne programe
lala

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
ogledate 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.

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.

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.
Podrobneje na:
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm

Zbirka vodnikov – Kako podpirati politiko MSP iz strukturnih skladov?
1. Razvoj podjetniške naravnanosti in spretnosti v EU
2. Uporaba standardov za podporo rasti, konkurenčnosti in inovativnosti
3. Lažji prenos podjetij
4. Pametni vodnik po inovacijah na področju storitev
5. Izvajanje Akta za mala podjetja na regionalni ravni
6. Kako uporabljati strukturne sklade za politiko MSP in podjetništva
7. Spodbujanje internacionalizacije MSP

Kako združevati evropske strukturne in investicijske sklade (ESI) ter Evropski sklad za
strateške naložbe (EFSI)
Evropska komisija je v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko objavila smernice o skupni uporabi evropskih strukturnih in
investicijskih skladov (ESI) ter Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). Pojasnila oz. praktični nasveti, kako najbolje
združevati financiranje iz teh skladov, omogočajo nosilcem projektov in lokalnim oblastem, da najbolje izkoristijo oba
instrumenta za financiranje projektov. Skupna uporaba skladov ESI in sklada EFSI je zanimiva zlasti za nekatere države ali
sektorje, kjer strukturni skladi ponujajo velike priložnosti in kjer se sam sklad EFSI do zdaj še ni začel uporabljati v celoti.
Več na naslednji povezavi.
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Obvestila – Smernice, vodniki,…
Zemljevid regij in občin Slovenije
lala
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala
zemeljvid regij in občin v Republiki Sloveniji v merilu 1:250000.
Zemljevid tako vključuje občine, statistične regije in kohezijski regiji.
Zemljevid je dosegljiv tukaj.
Vsi, ki bi ga želeli imeti v tiskani verziji, lahko pošljete prošnjo na
natasa.rojsek@gov.si in vam ga bomo poslali po pošti.

Brošura – Impact and results of Cohesion Policy
Brošura Impact and results of Cohesion Policy – Benefits from V4 Cohesion Policy to the EU -15 and project examples from V4+
je nastala v času predsedovanja Poljske Višegrajski skupini. Brošura predstavlja pozitivne učinke evropske kohezijske politike
tudi za države članice, ki so glavne plačnice v evropski proračun z namenom zmanjševanja razlik med regijami. V brošuri
najdete tudi primere dobrih praks, ki še dodatno dokazujejo koristnost evropske kohezijske politike tudi v prihodnosti.
Povezava do brošure in videa.

Vodič po javnem naročanju
Vodič po javnem naročanju, ki upravi in upravičencem pomaga čim bolje izkoristiti naložbe EU, odslej na voljo tudi v
slovenskem jeziku.
Povezava do vodiča po javnem naročanju.

Informacijska rešitev »STATIST« za večjo transparetnost javnega naročanja
Gre za aplikacijo oziroma informacijsko rešitev, ki je na voljo najširši javnosti in prvič zagotavlja celovito, neposredno in
posodobljeno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji. Do aplikacije STATIST je možno dostopati preko
spletne strani Direktorata za javno naročanje, na povezavi www.ejn.gov.si/statist.

Obvestila – Razno
Navodila nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja malo drugače
Poglejte si nekoliko drugačen pristop k navodilom nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja: objavljena video navodila za
izpolnjevanje časovnice: https://www.youtube.com/watch?v=UanOQEhjFxc&feature=youtu.be in zbirnika regresa za slovenske
upravičence: https://www.youtube.com/watch?v=FzTms2xv318&feature=youtu.be

Interaktivni zemljevid projektov SI-HR in SI-AT
V okviru zemljevidov lahko poiščete projektne partnerje in opise projektov, sofinanciranih v okviru Operativnih programov
Slovenija–Hrvaška in Slovenija–Avstrija 2007–2013.
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Obvestila – Razno
Objavljeni povzetki projektov čezmejnega sodelovanja Slovenije z Avstrijo,
Madžarsko in Hrvaško
Koriščenje potencialov čezmejnega sodelovanja je za države, ki so po teritorialnem obsegu manjše in bogate z zunanjimi
mejami, izredno pomembno. Rezultati projektov, izvedenih v okviru programov čezmejnega sodelovanja, so vidni kazalec
pozitivnega vpliva na kakovost življenja in sožitja prebivalcev obmejnega prostora sodelujočih držav.
Povzetki se nahajajo na spletnih straneh programov pod rubriko projekti:

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.

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. Video o dosežkih regionalnega
ravzoja 2007–2013 si lahko ogledate tukaj.
Panorama pa je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o akterjih na področju regionalnega razvoja.
Več si lahko preberete tukaj v jesenski izdaji.

FINA EU TOČKA
FINA EU TOČKA deluje brezplačno:
 v okviru spletne strani eu-skladi.si
 brezplačne telefonske številke 080 20 23 in
 elektronskega naslova eutocka.svrk@gov.si,
Od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro, so vam za vsa
vprašanja na voljo sodelavci Službe Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima objavljen okvirni terminski načrt objav javnih razpisov za ukrepe
Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Javni razpisi in javna naročila iz naslova ukrepov PRP 2014–2020
Aktualne razpise iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja si lahko pogledate tudi na naslednji povezavi.
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Obvestila – Razno
E-novice PRePlet
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsak teden izdaja e-novice PRePlet, ki se navezujejo na program razvoja
podeželja. Vse številke in prijave so dosegljive na naslednji povezavi.

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)
Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014–2020 je Slovenija s strani ESPR prejela 24.809.114 EUR, če znesku ESPR dodamo še
sredstva proračuna RS, je za izvajanje ukrepov OP ESPR 2014–2020 na voljo 32.647.360,88 EUR.
Več na http://www.ribiski-sklad.si/.

Kontakt
Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog komuniciranja in obveščanja javnosti,
se lahko obrnete na kontaktno osebo za komuniciranje 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.

Želimo vam
prijetno branje!

Uredila in oblikovala:
Nataša Rojšek

Lektura:
Nataša Kogej
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