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Investicijska konferenca
Srečanje ključnih gospodarskih in znanstvenoraziskovalnih akterjev Slovenije v procesu podjetniškega odkrivanja za izostritev
ključnih razvojnih prioritet Slovenije je potekalo 15. in 16. junija 2015 v Kinu Šiška.

Proces konkretizacije Strategije pametne specializacije Slovenije je po procesu analitičnega utemeljevanja, iskanja najširših
razvojnih priložnosti in mapiranja usmeritev gospodarstva ter kapacitet slovenske znanstvene in javno raziskovalne prešel v
zaključno fazo podjetniškega odkrivanja z identifikacijo ključnih razvojnih prioritet Slovenije.
S tem namenom je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) 24. aprila 2015 vse gospodarske in
razvojne deležnike v Sloveniji pozval k soustvarjanju in izostritvi razvojnih priložnosti Slovenije. Poziv je bil odprt za vse akterje
razvoja, ne glede na to ali so sodelovali v dosedanjih procesih podjetniškega odkrivanja oz. priprave SPS ali ne, ob pogoju, da je
pobudo poslala skupina najmanj dveh ali več partnerjev.
Prispevki, prispeli do 25. maja 2015, so bili predmet vrednotenja na osnovi vnaprej znanih kriterijev. SVRK je bil z odzivom
deležnikov s področja gospodarstva, znanstveno raziskovalne sfere, univerz in drugih organizacij znanja ter ostalih deležnikov
več kot zadovoljna. Številke, kot so 170 prejetih pobud, v katere je vključenih več kot 400 podjetij (60%), ostalih 40 % je
institucij znanja, so za slovensko velikost več kot odlične. Povprečno v posamezni pobudi sodeluje več kot 10 partnerjev.
Razveseljuje tudi dejstvo, da so bile pobude sorazmerno porazdeljene in se nanašajo na vsa identificirana področja uporabe
(domene), da v njih sodelujejo praktično vse institucije znanja v Sloveniji, da so pobude poslala podjetja vseh velikosti,
vključno manjša z velikim potencialom, spin-outi ipd. Most med znanostjo in gospodarstvom z jasno definirano tržno
naravnanostjo je tako postavljen. Še bolj kot s številom in sestavo prejetih pobud pa je bila zadovoljna s kvaliteto prejetih
prispevkov.

Poleg razprave o utemeljenosti pobud je bila na konferenci predvsem priložnost za
podjetniško odkrivanje v smislu povezovanja tehnologij in deležnikov v interesu opredelitve
novih priložnosti za razvoj.
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In še nekaj foto utrinkov…..

Vse predstavitve pobud in njihove povzetke si lahko ogledate na
naslednji povezavi.
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Ministrica Smerkoljeva na srečanjih v Vzhodni in
Zahodni kohezijski regiji izpostavila pomen
sodelovanja
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v sodelovanju z Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo 22.
in 23. junija 2015 organizirala informativna dogodka o izvajanju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 20142020. Srečanja se je udeležilo skoraj 400 predstavnikov iz obeh regij – župani in drugi predstavniki občin, regionalne
razvojne agencije, gospodarstvo, univerze in nevladni sektor ter tudi predstavniki ministrstev. Evropska kohezijska politika,
ki je glavni naložbeni steber proračuna Evropske unije, ima namreč v Republiki Sloveniji izjemno pomembno vlogo, uspešno
koriščenje sredstev za programsko obdobje 2014-2020 pa je eden izmed ključnih ciljev države do konca leta 2023. Ker se s
pomočjo teh sredstev tudi v naši državi odpirajo nove priložnosti, želi SVRK, ki je organ upravljanja za evropske strukturne in
investicijske sklade, o tem čim bolj aktivno obveščati zainteresirano javnost in potencialne upravičence, kar je bil tudi ključni
namen obeh dogodkov.

Podrobnosti srečanj z vsemi predstavitvami izvajanja evropske kohezijske politike, vključno s programi evropskega
teritorialnega, transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja so objavljeni na www.svrk.gov.si. Na tej povezavi
je objavljen tudi govor ministrice Alenke Smerkolj in govora obeh predsednikov kohezijskih regij.
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S fotografijami projektov do lepih nagrad
Nagradna igra je zaključena in izrežbali smo naslednje nagrajence, ki bodo prejeli
promocijske nagrade: Jan Zečevič, Marija Logar, Nika Majer, Bojan Škerjanc, Danijel
Škafar, Binca Lomšek, Klavdija Majer, Angela Pavlović, Darko Ambrožič, Jan Cugmas,
Sergej Macura, Roman Wolf, Rado Škraba, Polona Köveš, Marija Možina, Spela Boc,
Dejan Kernc, Janez Klemenčič, Andreja Colnar, Barbara Mikuš Marzidovšek, Branka
Lavrič, Marko Jesih, Gašper Štopar. Oglejte si njihove fotorgafije na naši Facebook
strani!
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Neposredne potrditve projektov
Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za
evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad je potrdila projekt
»Novogradnja univerzitetnega kampusa Livade I. faza: Stavba “A” (Nakup
raziskovalne opreme - Center mediteranskih kultur)«, s katerim se bo
dvignila tehnološka raven eksperimentalno raziskovalnega in
izobraževalnega dela. Za naložbo v vrednosti slabega 1,9 milijona evrov, bo
skoraj 1,6 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.
Nakup nove visoko-tehnološke raziskovalne opreme bo zagotavljal osnovne
pogoje za razvoj novih tehnologij ter še tesnejše sodelovanje med
raziskovalno sfero in uporabniki znanja, s čimer se bo še bolj krepil prenos
znanj iz akademske sfere v javni, profitni in neprofitni sektor ter spodbujal
interdisciplinarni pristop raziskovanja. Poleg boljše organiziranosti in
kakovosti laboratorijskega dela bo s pomočjo nove opreme mogoče
posodobiti nekatere obstoječe preiskovalne metode in uvesti nekatere nove
metode, kar bo vplivalo na dvig kakovosti znanstveno-raziskovalnih dosežkov,
izboljšalo podporno okolje za gospodarstvo in izobraževanje ter s tem
pripomoglo h konkurenčnejšemu gospodarstvu.
Več informacij.

Aktualni razpisi v okviru
medregionalnih programov
Interreg Europe
Od 22. junija do 31 julija je odprt prvi razpis v okviru programa Interreg Europe. Podrobnosti na povezavi.

Aktualni razpisi ESS
Jamstvo za mlade
Program Jamstvo za mlade je namenjen predvsem preprečevanju socialne izključenosti mladih, saj bo mladim brezposelnim
omogočena aktivacija v roku štirih mesecev od nastopa brezposelnosti.

Več informacij o jamstvu za mlade lahko najdete tukaj.
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Fotonatečaj Evropa v moji regiji
Evropska komisija je začela s četrtim fotonatečajem Evropa v moji regiji - Europe in my Region photo competition. Vse, kar
morate storiti, da boste v igri za izlet v Bruselj za dve osebi oktobra letos je, da ja njihovem Facebook profilu delite fotografijo
projekta, ki je bil sofinanciran s strani EU. Na fotografiji mora biti vidna tabla ali pano z informacijami o sofinanciranju in
evropska zastava. Natečaj traja do 28. avgusta. Podrobnosti na povezavi.

Razglašeni finalisti za nagrade RegioStars 2015
Evropska komisija je razglasila 17 finalistov za nagrade RegioStars 2015, ki jih po presoji žirije prejmejo najbolj navdihujoči in
inovativni projekti, sofinancirani iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Žirija je tokrat izbirala med 143 prijavami, tudi
dvema slovenskima projektoma, glavni kriteriji pa so bili inovacije, vpliv, trajnost in partnerstvo. Finalisti so iz 15 držav članic.
Podrobnosti na povezavi.

Širokopasovna omrežja v Valovski izvidnici
Val 202 je v eni izmed svo Val 202 je v eni izmed svojih petkovih izvidnic preveril pokritost s širokopasovnimi omrežji v Sloveniji,
ki so sofinancirani tudi z evropskimi sredstvi. Valovsko Izvidnico Širokopasovna Slovenija 2020 lahko poslušate na povezavi.
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Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta

Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za
rast in delovna mesta je poleg novele Zakona o izvrševanju proračuna pomemben del normativnega okvira s področja evropske
kohezijske politike v Sloveniji za programsko obdobje 2014-2020. Uredba je utemeljena na neposrednem izvajanju evropskih
pravnih podlag in predstavlja urejanje dela sistema evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji. Podrobnejša ureditev bo
naknadno opredeljena še v navodilih (za načrtovanje, potrjevanje, upravičene stroške ipd.), izvedbenem načrtu ter smernicah in
sorodnih aktih, ki jih bo izdala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Vse navedeno je osnova za vzpostavitev
sistema izvajanja evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji iz državnega proračuna.
18. junija 2015 je bila v Državnem zboru RS sprejeta tudi novela Zakona o izvrševanju proračuna, ki je normativna podlaga za
črpanje sredstev evropske kohezijske politike 2014-2020 v Sloveniji.

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.

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.

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

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.
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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.

Potujoča fotografska razstava »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj
kraj?«
Fotografska razstava »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?« je od 22. junija na ogled v Zagorju ob
Savi (ob glavni cesti v Toplicah). Več na naslednji povezavi.

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

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.

Oblikovali in uredili:
Nataša Rojšek in
Nataša Kogej
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