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EU PROJEKT, MOJ PROJEKT
Ali veste, da je bilo v zadnjih nekaj letih s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj,
Evropskega socialnega sklada ali Kohezijskega sklada v Evropski uniji (EU) uresničenih preko 5000 projektov?
Bi želeli spoznati katerega izmed njih? Pridružite se nam na dnevih odprtih vrat »EU projekt, moj projekt
2016«, ki jih Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizira 10. in 11. junija 2016 po vsej
Sloveniji.

Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti

Vas zanima, kako do manjše porabe
energije v vašem domu, poleg tega pa bi
poskusili nekaj iz domačega vrta?
03 Osveščanje potrošnikov o promociji zelenih produktov in storitev

Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih

Bi radi spoznali kulinaričnega mojstra
Bineta Volčiča?

04 Program »50+«

Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja

Ali pa se družili s Tomažem Klepačem in
mladimi PUM-ovci, ki obvladajo več kot
samo dobro glasbo?
08 Projektno učenje za mlajše odrasle

Spodbujanje socialne vključenosti

Kašno je življenje na eko-socialni kmetiji
Korenika in kakšen je občutek, ko nad
vami leti akrobatski pilot Peter Podlušek?
12 Korenika - vključevanje ranljivih ciljnih skupin
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EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2016
Institucionalna in administrativna usposobljenost

Vas zanima, kaj vse lahko v okviru Euprave uredite prek spleta?
15 Portal eUprava

Železniška infrastruktura

Uživate v vožnji z vlakom?

17 Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko - Hodoš

Cestna, pomorska in letalska infrastruktura

Prelevite se v pilota in si oglejte pilotsko
kabino ali se sprehodite v letališko
zgodovino!
19 Letališče Maribor

Prometna infrastruktura

Aktivno preživite dan v mestnem jedru
Škofje Loke, ki je z odprtjem obvoznice
dobila novo življenje!
22 Obvoznica Škofja Loka

Izberite enega od 20 projektov po vsej Sloveniji in pridite na zanimivo dogajanje v
okviru dneva odprtih vrat EU projekt, moj projekt 10. in 11. junija 2016.
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EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2016
Ravnanje s komunalnimi odpadki

Pridite v RCERO Ljubljana in delajte z nami
nov nakit iz odpadnih stvari ali lebdite z
balonom!
25 RCERO Ljubljana

Varstvo okolja – področje voda

Cenite čisto pitno vodo in vas zanima, kako
lahko na zabaven način varčujemo z njo?
29 Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini

Trajnostna energija

Bi se radi zabavali z odpadnimi materiali in
se učili o varčevanju z energijo?
31 Energetska sanacija OŠ Hrastnik

Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost

Veste kaj vse lahko naredi super
računalnik? Morda vam pomaga tudi do
poleta z ultralahkim letalom.
34 Razvoj inovativnega numeričnega simulacijskega okolja

Izberite enega od 20 projektov po vsej Sloveniji in pridite na zanimivo dogajanje v
okviru dneva odprtih vrat EU projekt, moj projekt 10. in 11. junija 2016.
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EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2016
Gospodarsko - razvojna infrastruktura

Že veste, kako vidimo les pod
mikroskopom ali kako z njim učinkovito
gradimo?
39 Izgradnja novega prizidka Biotehnične fakulteteokolja

Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov

Bi si v Kulturnem domu Krško ogledali risanko
Alica izza ogledala, komedijo Zdravnik po sili
ali poslušali koncert Tjaše Fabjančič?
40 Prenova prostorov kulturnega doma Krško

Razvoj regij

Ste že bili v Dominikanskem samostanu?
Pridite in uživajte v zvokih skupine Vox
Arsana z gostjo Nino Strnad!
43 Dominikanski samostan

Čezmejni program Slovenija - Avstrija

Bi preizkusili drugačna otroška igrala ali se
udeležili zabavnih eksperimentov s
čarovnikom Gregom?
48 CUL - ENERGY 4 KIDS

Izberite enega od 20 projektov po vsej Sloveniji in pridite na zanimivo dogajanje v
okviru dneva odprtih vrat EU projekt, moj projekt 10. in 11. junija 2016.
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EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2016
Čezmejni program Slovenija - Hrvaška

Bi si ogledali film Kolpa, Kupa, Koupa ali si
iztisnili svoj jabolčni sok iz mobilne
stiskalnice?
49 Življenje brez meja

Čezmejni program Slovenija - Italija

Pojdite z nami po poti okusov in doživetij
po Goriških Brdih!
54 HERITASTE

Čezmejni program Slovenija - Madžarska

Poskusite retaš, pravo gibanico in
spoznajte življenje upkašev!
57 UPKAČ

Ranljive skupine

Vas zanima, kako bi se znašli v temi?

58 Knjižnica slepih in slabovidnih

Izberite enega od 20 projektov po vsej Sloveniji in pridite na zanimivo dogajanje v
okviru dneva odprtih vrat EU projekt, moj projekt 10. in 11. junija 2016.
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EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2016
Slovenija del vseevropske kampanje Evropa v moji regiji
Slovenija se pridružuje prvi kampanji Evropa v moji regiji (»Europe in My Region«), ki jo začenja Evropska komisija z željo, da bi
spodbudila državljane k odkrivanju in spoznavanju projektov, ki jih po vsej Evropi financira EU. 10. in 11. junija bo svoja vrata
odprlo tudi 20 projektov po celi Sloveniji, ki se bodo predstavili z zanimivimi in izobraževalnimi programi.
Kampanja „Europe in My Region“ (Evropa v moji regiji),
ki jo organizira Generalni direktorat Evropske komisije za
regionalno politiko s podporo predstavništev in organov
upravljanja držav članic, poteka od 29. aprila do
11. junija. V 23 državah EU se bo odvilo več kot 1.200
dogodkov, ki se jih bo po pričakovanjih udeležilo na
tisoče državljanov. Kampanja združuje štiri različne
pobude: dneve odprtih vrat projektov EU, lov na zaklad,
fotografski natečaj in blogersko kampanjo. Namen vseh
teh dejavnosti pa je spodbuditi državljane, naj si
ogledajo projekte, financirane s sredstvi EU, ter v
družabnih omrežjih delijo fotografije in svoje vtise.

Lov na zaklad
Tako bodo prejemniki evropskih sredstev v maju in juniju v okviru dnevov odprtih vrat projektov EU predstavljali svoje projekte
državljanom, na spletu pa bo na voljo zemljevid, na katerem bo mogoče poiskati projekte, ki sodelujejo pri tej pobudi.
Sodelovati bo mogoče tudi v lovu na zaklad, ki ga bo gostilo 18 držav in skupaj 45 regij: udeleženci lova bodo morali poiskati
skrite namige v nekaterih sofinanciranih projektih in rešiti spletni kviz.

Lov na zaklad v Sloveniji bo 10. in 11. junija, s sodelovanjem pa si lahko prislužite potovanje v eno
od evropskih prestolnic.

Namigi bodo skriti na naslednjih lokacijah:
RCERO Ljubljana (11. 6.), Arctur d.o.o. – Nova Gorica (10.6.), Letališče Maribor (10. in 11. 6.),
Zavod Korenika (11. 6.)

Fotografski natečaj
Namen petega fotografskega natečaja, ki že poteka na Facebooku (od 2. maja do 28. avgusta), je izpostaviti projekte, ki lokalnim
skupnostim resnično nekaj pomenijo. Za sodelovanje je treba posneti fotografijo projekta, ki ga financira EU in na kateri sta
prikazana tudi ploščica z oznako ali pano ter zastava EU. Trije zmagovalci bodo lahko osvojili lepo nagrado - udeležbo na
fotografskem tečaju, ki ga vodi profesionalni fotograf, in potovanje v Bruselj.

Blogerji
Tudi najbolj nadarjeni blogerji, ki bodo objavljali prispevke o lokalnih projektih, bodo povabljeni v Bruselj, kjer se bodo udeležili
medijskega programa v okviru prireditve European Week of Regions & Cities (Evropski teden regij in mest), ki bo od 10. do
13. oktobra 2016.

Sodelujte s svojimi talenti v sliki ali besedi!

www.eu-skladi.si
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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:
»Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me«: za program v vrednosti 34 milijonov evrov, bo Evropski socialni sklad prispeval 27,2
milijona evrov.
Več na povezavi.
»Programa s področja neformalnega izobraževanja in usposabljanja«: za programa v skupni vrednosti 6,8 milijonov evrov, bo
Evropski socialni sklad prispeval 5,44 milijona evrov.
Več na povezavi.
»Uprava 2020«: za projekt v vrednosti 7,2 milijona evrov, bo Evropski socialni sklad prispeval 5,8 milijona evrov.
Več na povezavi.
»Enotna poslovna točka«: za projekt v vrednosti 10 milijonov evrov bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj skoraj 7,3
milijona evrov.
Več na povezavi.
»Povezljivost, odprtost, kakovost (POK)«: za projekt v vrednost 10,6 milijona evrov, bo Evropski socialni sklad prispeval 8,5
milijona evrov.
Več na povezavi.
»Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela«: za projekt v skupni vrednosti 2.285.500 evrov bo izvajal
Zavod RS za zaposlovanje, zanj pa bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov celotne vrednosti oz. 1.828.400 evrov.

www.eu-skladi.si
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Aktualni razpisi
Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih
2016-2018
Namen razpisa: spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih
socialnih podjetjih in zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij.
Upravičenci: socialna podjetja in zadruge, ustanovljene s strani mladih.
Rok za prijave: 15. 7. 2016.
Razpis bo objavljen na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in na www.eu-skladi.si.

P2 2016 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016
Namen razpisa: Zagon inovativnih podjetij.
Upravičenci: Inovativna mlada podjetja.
Rok za prijave: 17. 6. 2016
Povezava do razpisa

Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu
Namen razpisa: usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja.
Ciljna skupina brezposelnih: starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece, stari 30 let in več in prijavljeni
med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni), stari 30 let in več, imajo končano ali nedokončano osnovno
šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece.
Rok za prijave: 31. 5. 2017 oziroma do porabe sredstev
Povezava do razpisa

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017
Namen razpisa: Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni
dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.
Rok za prijave: od 15. 6. 2016 do vključno 20. 9. 2016
Povezava do razpisa

Program Prvi izziv 2015
Program Prvi izziv 2015 izvaja Zavod RS za zaposlovanje.
Namen razpisa: Namen programa je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki so vsaj 3 mesece vodene v
evidenci brezposelnih oseb, kar jim bo omogočilo integracijo v delovno okolje ter izboljševalo njihove zaposlitvene možnosti.
Dodana vrednost programa je tako prispevek k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposljivosti te ciljne skupine, kot tudi
zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Rok za prijave: 31. 3. 2017
Povezava do razpisa

www.eu-skladi.si
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Aktualni razpisi
Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za pred-financiranje
projektov
Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu Republike Slovenije 11. 3. 2016 objavil Javni razpis za pred-financiranje
projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 (PF 2016).
Upravičenci: pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost,
nevladne organizacije, grozdi, pravne osebe zasebnega in javnega prava (neprofitni status in namen delovanja), javne ustanove
za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imajo država, občina ali samoupravna narodna skupnost
delež v lastništvu vlagatelja, samoupravne narodne skupnosti.
Rok prijave: od 11. 4. 2016 do porabe sredstev, najdlje do 15. 11. 2016.
Vse dodatne informacije o razpisih lahko dobite na sedežu Sklada, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, vsak delavnik od 9. do 12 ure
ter tudi na tel. št.: 01/836-19-53 oz. na naslovu: info@regionalnisklad.si.
Povezava do razpisa

Aktualni razpisi ETS
2. razpis programa Srednja Evropa 2014 - 2020
Namen razpisa: institucionalno povezovanje na različnih področjih (evropsko teritorialno sodelovanje - transnacionalni
programi).
Upravičenci: pravne osebe vseh vrst.
Rok za prijave: 23. 6. 2016
Povezava do razpisa

Napovedi razpisov
Napovedi več kot 80 razpisov si lahko pogledate na naslednji povezavi.

Obvestila - Dogodki
4. konferenca o razvoju kadrov: Za prihodnost vseh - sodelujmo!
lala

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 25. in 26. maja 2016 v sodelovanju s Službo vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko pripravil že 4. konferenco o razvoju kadrov na temo sodelovanja. Na dvodnevnem dogodku se je zbralo več
kot 300 udeležencev in gostov, ki so z udeleženci delili svoje zgodbe in izkušnje. Te potrjujejo, da je dobro sodelovanje ključ do
uspeha. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks sodelovanja, tako med zaposlenimi, podjetji, javno upravo in gospodarstvom
kot tudi med različnimi generacijami.

Vabljeni k branju povzetkov in ogledu fotogalerije na naslednji spletni strani.

www.eu-skladi.si
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Obvestila - Dogodki
Potujoča razstava »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«
lala

Razstava »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«, ki že od 2014 potuje po slovenskih občinah, se je
na svoji poti v začetku maja ustavila tudi v Državnem zboru. Pot je nadaljevala v Črnomelj, medtem ko trenutno gostuje v
Žužemberku.

Obvestila – Portali
Evropski portal naložbenih projektov
lala

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, 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 in za koga so
finančni instrumenti, si lahko na kratko ogledate na naslednji povezavi: https://vimeo.com/116960592.
Če želite izvedeti več o finančnih mehanizmih in niste uspeli na januarsko konferenco v Ljubljani, lahko nekaj informacij dobite
iz predstavitev in povzetkov na naslednji povezavi.
Platforma o finančnih instrumentih se nahaja na povezavi https://www.fi-compass.eu/.

Portal e-Uprava
Enostaven nakup vrednotnice.
Plačevanje in urejanje ter oddaja vlog preko spleta!
Mobilna eUprava.
Uporabnikom je dostopen prenovljen portal eUprava!

https://e-uprava.gov.si/

www.eu-skladi.si
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Obvestila – Portali
Portal mojaizbira.si
lala

Spletno mesto www.mojaizbira.si obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Namenjeno je učencem,
dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju). Podatki so
predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo tudi preko 350 video predstavitev
poklicev.
Prenova spletne strani mojaizbira.si je bila sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

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.

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
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.

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

www.eu-skladi.si
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Obvestila – Smernice, vodniki,…
Zbirka vodnikov – Kako podpirati politiko MSP iz strukturnih skladov?
lala
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, nosilcem projektov in lokalnim oblastem omogočajo, da najbolje izkoristijo oba
instrumenta za financiranje projektov. Skupna uporaba skladov ESI in sklada EFSI je zlasti zanimiva 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.

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
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.
Panorama je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o akterjih na področju regionalnega razvoja.
Več si lahko preberete tukaj v spomladanski številki.

www.eu-skladi.si
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Obvestila – Razno
Dokumentarni film: MEROSLOVJE - BREZ MERJENJ SE SVET USTAVI
Čas, dolžina, hitrost, teža, tlak in temperatura so fizikalne lastnosti, s katerimi se srečujemo vsak dan, a jih skoraj ne opazimo.
Brez merjenja se svet ustavi. Merimo v zdravstvu, merimo emisije v našem okolju, merjenje je povezano tudi z zagotavljanjem
zdrave hrane. V izobraževalni oddaji o meroslovju in merskih enotah se boste sprehodili skozi zgodbe, povezane z merskimi
enotami, ki so del našega vsakdanjega življenja.
Dokumentarni film je bil financiran s strani Republike Slovenije in Evropske unije.
Ogledate si ga lahko 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.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe Programa
razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2016.

Javni razpisi in javna naročila iz naslova ukrepov PRP 2014-2020
Aktualni razpisi iz Evropskega kmetijskega skalda za razvoj podeželja si lahko pogledate na naslednji povezavi.

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 24.809.114,00 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.

Prijetno branje vam želimo.
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