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Skupna prizadevanja in sodelovanje partnerstva
projekta Mala barka 2 so pomembno prispevali k
turistični valorizaciji pomorske dediščine čezmejnega
območja severnega Jadrana. 

Razvite so bile številne inovativne rešitve, ki so postale
primeri dobre prakse za prihodnje podobne projekte. S
tem se je pokazalo, da je partnerstvo projekta Mala
barka 2 (Primorsko-goranska županija, Turistička
zajednica Kvarnera, Pomorski i povijesni muzej
Hrvatskog primorja Rijeka, Udruga i Ekomuzej  “Kuća o
batani” Rovinj – Associazione Ecomuseo “Casa della
batana” Rovigno, Občina Izola – Comune di Isola,

Turistično združenje Izola – Ente per il turismo Isola,

Občina Piran – Comune di Pirano in Pomorski muzej –
Museo del mare„ Sergej Mašera ”Piran – Pirano) izredno
uspešno.

Projekt Mala Barka 2 – Ohranitev pomorske dediščine severnega Jadrana, ki se je izvajal v okviru
Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Hrvaška 2014-2020, je bil razglašen kot najboljši EU
projekt hrvaških županij v kategoriji čezmejnega sodelovanja. Projekte je ocenila strokovna žirija
natečaja, ki ga je izvedel portal Jutarnji list v sodelovanju s Hrvaško skupnostjo županij, Uradom
Evropskega parlamenta na Hrvaškem in portalom župan.hr.

ČEZMEJNI  PROJEKT  
MALA  BARKA  2

Prvič je bil nagrajen z mednarodnim priznanjem
»SKÅL International Sustainable Tourism Awards
2019«, kjer je v kategoriji ” Community and
Government ” za trajnostni turizem osvojila odlično
3. mesto.

dobre
zgodbe

Vir: Upravičenci
Preberite si še druge dobre zgodbe.

Vrednost projekta:  2.164.455,00 EUR
ESRR prispevek:  1.839.786,75 EUR

http://www.eu-skladi.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/


aktualni
razpisi

MLADI

ŠTUDENTI    ISKALCI PRVE ZAPOSLITVE        
MLADI     MLADI PODJETNIKI

MALA  IN
SREDNJA  PODJETJA

PODJETJA V VSEH FAZAH RAZVOJA      PODJETJA Z RAZISKOVALNIMI ODDELKI   
ZASEBNI ZAVODI     START-UP PODJETJA      SOCIALNA PODJETJA

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v
obdobju 2019–2022 »E–POSLOVANJE 2019–2022« 

Rok za prijavo: 4. rok: 1. 10. 2021 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov
Rok za prijavo: 3. rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022

Razpisna dokumentacija

Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj
novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne
verige vrednosti«
Rok za prijavo: 5. rok: 23. 4. 2021

Razpisna dokumentacija

Trajno zaposlovanje mladih 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 3. 2021

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih
v tujini v letih 2019-2022

Rok za prijavo: 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022

Razpisna dokumentacija

SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji
Rok za prijavo: 31. 12. 2020

Razpisna dokumentacija

https://www.spiritslovenia.si/razpis/309
https://www.spiritslovenia.si/razpis/309
https://www.spiritslovenia.si/razpis/309
https://www.spiritslovenia.si/razpis/309
https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
https://www.spiritslovenia.si/razpis/323
https://www.spiritslovenia.si/razpis/323
https://www.spiritslovenia.si/razpis/323
https://www.spiritslovenia.si/razpis/323
https://www.spiritslovenia.si/razpis/323
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-2020
https://www.spiritslovenia.si/razpis/310
https://www.spiritslovenia.si/razpis/310
https://www.spiritslovenia.si/razpis/310
https://www.spiritslovenia.si/razpis/310
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93


Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje
snovne in energetske učinkovitosti
Rok za prijavo: 1. 9. 2021 do 31. 11. 2021

Razpisna dokumentacija

Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij
Rok za prijavo: 28. 12. 2021

Razpisna dokumentacija

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Rok za prijavo: 15. 9. 2021

Razpisna dokumentacija

DELODAJALCI  IN
ZAPOSLENI/BREZPOSELNI

SAMOSTOJNI PODJETNIKI     LASTNIKI MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ     KADROVSKI

DIREKTORJI VEČJIH PODJETIJ  ZAPOSLENI - STAREJŠI OD 45 LET     ZAPOSLENI - Z NIZKO

IZOBRAZBO      BREZPOSELNI 

Usposabljam.se 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 10. 2021

Razpisna dokumentacija

Delovni preizkus 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 10. 2021

Razpisna dokumentacija

Javno povabilo k vpisu v evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup
podjetja
Rok za prijavo: do preklica
Razpisna dokumentacija

COVID Mikrokrediti 2020,2021

Rok za prijavo: 7. 12. 2021

Razpisna dokumentacija

Zaposli.me
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 3. 2021

Razpisna dokumentacija

Trajno zaposlovanje mladih 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 3. 2021 

Razpisna dokumentacija

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020
https://www.spiritslovenia.si/razpis/337
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=113
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-2020


Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 3. 2021 

Razpisna dokumentacija

  RAZISKOVALNE,  JAVNE  IN
DRUGE  INSTITUCIJE

UNIVERZE   VISOKOŠOLSKI ZAVODI    ŠOLE     RAZISKOVALNE IN RAZVOJEN ORGANIZACIJE   

REGIONALNE IN LOKALNE OBLASTI       REGIONALNE IN LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE  

 TEHNOLOŠKI PARKI       INKUBATORJI IN DRUGE USTANOVE

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih
2021, 2022 in 2023

Rok za prijavo: 2. rok: 22. 2. 2021, 3. rok: 17. 5. 2021, 4. rok: 20. 9. 2021 in skrajni rok: 22. 11.

2021

Razpisna dokumentacija

KMETI,
GOZDARJI  IN  RIBIČI

NOSILCI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI SO VPISANI V REGISTER   MLADI KMETJE   

LASTNIKI GOZDOV AGRARNE SKUPNOSTI    RIBIČI

5. javni razpis za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

5. javni razpis za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

4. javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

5. javni razpis za produktivne naložbe v klasično akvakulturo
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za ukrep inovacije v akvakulturi
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2021-1266/
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/okoljska_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/okoljska_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/okoljska_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/okoljska_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/okoljska_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Predelava_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Predelava_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Predelava_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Predelava_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/4JRobjavaUL_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/4JRobjavaUL_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/4JRobjavaUL_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/4JRobjavaUL_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/4JRobjavaUL_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_Inov__P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_Inov__P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_Inov__P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_Inov__P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_Inov__P.pdf


2. javni razpis za ukrep Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka
akvakultura
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije
gozdov iz PRP 2014-2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

16. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto
2020

Rok za prijavo: 27. 1. 2021 do 23.59 

Razpisna dokumentacija

17. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto
2020

Rok za prijavo: 27. 1. 2021 do 23.59

Razpisna dokumentacija

5. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v
letu 2020

Rok za prijavo: 30. 12. 2020 do 23.59

Razpisna dokumentacija

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–

2020

Rok za prijavo: 31. 12. 2027 do 23.59

Razpisna dokumentacija

1. javni razpis za ukrep Zdravje in varnost
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

2. javni razpis Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdnih-vlak-potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp-2014-2020/
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/16-javni-razpis-za-podukrep-4-1/
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/17-javni-razpis-za-podukrep-4-1/
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-podukrep-3-1-podpora-za-novo-sodelovanje-v-shemah-kakovosti-v-letu-2020/
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-20142020/
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/1JR_Zdravje_in_varnost_11920.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Akva_o__s__P.pdf
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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:

neposredne
potrditve

Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje:  za projekt v
vrednosti 4,2 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval
1,6 milijona evrov.

Več na povezavi.

Novogradnja objekta Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični: 
 za projekt v vrednosti  dobrih 5,8 milijona evrov bo Evropski sklad za
regionalni razvoj prispeval dobrih 4,4 milijona evrov.

Več na povezavi.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenske
Konjice: za projekt v vrednosti  slabih 5,4 milijona evrov bo Kohezijski sklad
prispeval skoraj 2,2 milijona evrov.

Več na povezavi.

Napovedani razpisi .

Napovedani razpisi vezani na COVID-19.

napovedani
razpisi

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže - Občina Mežica:  za
projekt v vrednosti 529.000 evrov bo Kohezijski sklad prispeval 272.000

evrov.

Več na povezavi.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Krško: za
projekt v vrednosti  dobrih 2,2 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval
dobrih 1,1 milijona evrov.

Več na povezavi.

http://www.eu-skladi.si/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-ciscenje-odpadne-vode-v-porecju-savinje
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-kanalizacijski-sistem-v-porecju-kolpe-tudi-v-obcini-crnomelj
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-nove-prostore-centra-za-zdravljenje-bolezni-otrok-v-sentvidu-pri-sticni
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-ciscenje-odpadne-vode-v-porecju-dravinje-in-spodnje-save
https://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/covid19-2/test
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-ciscenje-odpadne-vode-v-porecju-meze
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-ciscenje-odpadne-vode-v-porecju-dravinje-in-spodnje-save


Evropsko
teritorialno
sodelovanje

ČEZMEJNI
PROGRAMI

www .eu-skladi .si

Programi čezmejnega sodelovanja podpirajo sodelovanje partnerjev na nivoju regij
NUTS III iz vsaj dveh različnih držav članic ob kopenskih ali morskih mejah. 

spodbujanje gospodarskega in socialnega
razvoja na obmejnih območjih,

reševanje skupnih izzivov na področju
okolja, javnega zdravja, varnosti in
zaščite,

vzpostavitev boljših pogojev za mobilnost
ljudi, blaga in kapitala.

Temeljni cilji čezmejnih programov
sodelovanja so:

Skupna vrednost vseh programov, kjer sodeluje
Slovenija, je okoli 190 milijonov evrov iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Slovenija sodeluje v 4 programih
čezmejnega sodelovanja, pri čemer je
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko Organ upravljanja za tri
programe (SI-AT, SI-HR, in SI-HU).

Več informacij o programih najdete na njihovih spletnih straneh.

Interaktivni zemljevidi projektov SI-HR in SI-AT 

Na interaktivnih zemljevidih lahko poiščete projektne partnerje in opise projektov, sofinanciranih
v okviru operativnih programov Slovenija - Hrvaška  in Slovenija - Avstrija  za obdobji 2007–2013 in 

2014–2020.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.ita-slo.eu/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hr.eu/si2/
http://www.si-hu.eu/
http://www.si-hr.eu/si2/map-2/
http://www.si-at.eu/si2/interaktivni-zemljevid-programov-op-si-at-2007-2013-interreg-si-at-2014-2020/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
http://www.si-at.eu/si2/interaktivni-zemljevid-programov-op-si-at-2007-2013-interreg-si-at-2014-2020/


Evropsko
teritorialno
sodelovanje

TRANSNACIONALNI  IN
MEDREGIONALNI  PROGRAMI

www .eu-skladi .si

 Poslanstvo transnacionalnih programov  je priprava skupnih razvojnih rešitev za skupne
izzive. Poudarek je na krepitvi institucionalnih zmogljivostih javne uprave in javnega
sektorja, tudi v povezavi z zasebnim sektorjem, in na izboljšanju razvojnih politik ter

strategij.

Slovenija sodeluje v 5 transnacionalnih
programih: 

Poglejte si nekoliko drugačen pristop k navodilom nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja: 

video navodila za izpolnjevanje časovnice,

zbirnik regresa za slovenske upravičence.

1. Območje Alp

2. Srednja Evropa

3. Mediteran

4. Podonavje

5. Jadransko-jonski program (ADRION)

Cilji medregionalnih programov pa so krepitev učinkovitosti kohezijske politike s
spodbujanjem izmenjave izkušnj med regijami, izboljšanje udejanjanja programov in

projektov Evropskega teritorialnega sodelovanje in promocija analiz razvojnih trendov
na področju teritorialne kohezije s pomočjo študij, zbiranja podatkov in ostalih ukrepov.

Slovenija sodeluje v 4 medregionalnih
programih: 

1. INTERACT III

2. INTERREG EUROPE 

3. URBACT III

4. ESPON 2020

Vsem petim
transnacionalnim
programom pripada
860 milijonov evrov.

Navodila nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja malo drugače

Vrednost vseh
medregionalnh
programov na ravni
EU znaša 500

milijonov evrov. 

http://www.eu-skladi.si/
https://www.youtube.com/watch?v=UanOQEhjFxc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FzTms2xv318&feature=youtu.be
https://www.alpine-space.eu/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
https://interreg-med.eu/
http://www.interreg-danube.eu/
https://www.adrioninterreg.eu/
http://www.interact-eu.net/
https://www.interregeurope.eu/
https://urbact.eu/urbact-slovenija
https://www.espon.eu/main/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg


Portali  in
platforme

www .eu-skladi .si

PODATKOVNA   PLATFORMA  ZA  EVROPSKE
STRUKTURNE   IN  INVESTICIJSKE  SKLADE

EVROPSKI  PORTAL  NALOŽBENIH  
 PROJEKTOV  (EIPP)

Evropski portal naložbenih projektov 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. 

Platforma omogoča dostop do podatkov
o realizaciji financiranja 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 in
jih lahko po želji izbirate.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/sl/index.html
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/sl/index.html
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/sl/index.html
https://cohesiondata.ec.europa.eu/


Portali  in
platforme

www .eu-skladi .si

Spletna stran fi-compass je platforma za

svetovalne storitve o finančnih

instrumentih v okviru Evropskih strukturnih

in investicijskih skladov. Platforma obsega

splošne informacije, praktične pripomočke,

priročnike, primere dobrih praks, seminarje,

različne dogodke in video material.

FINANČNI  INSTRUMENTI  -  PLATFORMA
FI-COMPASS

SPLETNA  PLATFORMA  ZA  UČENJE  O  POLITIKAH
V  OKVIRU  PROGRAMA  INTERREG  EUROPE

Spletna platforma za učenje o

politikah v okviru medregionalnega

programa Interreg Europe 2014-

2020 povezuje vse države članice,

Norveško in Švico ter se sofinancira

iz Evropskega sklada za regionalni

razvoj. Namenjena je vsem

projektnim partnerjem programa in

drugim akterjem regionalne politike,

da bi z njeno pomočjo lažje širili

znanja o načrtovanju in izvajanju

javnih politik na

državni/regionalni/lokalni ravni.

V Sloveniji pa Finančne instrumente

upravlja SID banka v okviru Sklada

skladov, kjer lahko pridobite podrobnejše

informacije o njihovih produktih.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.fi-compass.eu/
https://www.fi-compass.eu/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/
https://www.skladskladov.si/


Uporabno

CELOSTNA  GRAFIČNA  PODOBA  EVROPSKE
KOHEZIJSKE  POLITIKE  (EKP) 2014–2020, NAVODILA

KOMUNICIRANJA  VSEBIN  EKP  IN  DOBRE  ZGODBE

www .eu-skladi .si

Priročnik celostne grafične podobe

Celostna grafična podoba

Navodila Organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin EKP  v
programskem obdobju 2014-2020

Osrednji namen Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v

programskem obdobju 2014–2020  je pomoč vsem akterjem, ki so vključeni v izvajanje evropske

kohezijske politike pri komuniciranju o projektih in njihovih rezultatih.

Programsko obdobje 2014-2020 je v polnem teku, zato smo prepričani, da obstaja veliko zanimivih
projektov, ki jih bomo z veseljem izpostavili. 

Preko te povezave lahko pošljete projekt, ki je po vašem mnenju lahko dobra zgodba.

Logotipi

Podobe živali v vektorski obliki

Predloge plakatov

Predloge za predstavitve

Predstavitveni filmček celostne grafične podobe

Dobre zgodbe 2014-2020

Na tej povezavi pa lahko preberete številne dobre zgodbe, ki jih piše Evropska kohezijska politika.

Materiali Evropske komisije: Evropska kohezijska politika 2014-2020 

Povezava na materiale Evropske komisije na temo evropske kohezijske politike kot so publikacije,

zemljevidi, videoposnetki, zakonodaja in smernice, logotipi in grafična podoba. 

Poletna izdaja revije Panorama.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020-1-sprememba.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020-1-sprememba.pdf
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/logotipi-zivali/zivali_barve.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
https://www.youtube.com/watch?v=n4n8w9pNo3U
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-73-emilia-romagna-in-line-for-a-smarter-future
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Evropska komisija je objavila milijardo evrov vreden

razpis za evropski zeleni dogovor. Nanj se lahko

prijavijo raziskovalni in inovacijski projekti,

namenjeni reševanju podnebne krize ter varovanju

edinstvenih ekosistemov in biotske raznovrstnosti

Evrope.

Gre za doslej največji razpis programa Obzorje

2020.

               Rok: 26. 1. 2021.

Obvestila

EVROPSKA  SREDSTVA  POVEZUJEJO :  POTUJOČA
FOTOGRAFSKA  RAZSTAVA  DOBRIH  ZGODB ,  KI

POVEZUJEJO  SLOVENIJO

Služba Vlade Republika Slovenija za razvoj in

evropsko kohezijsko politiko je skupaj z občinami

pripravila fotografsko razstavo z naslovom

Evropska sredstva povezujejo. Razstava bo

gostovala v večih razvojnih regijah do konca junija

2021, nato pa se bo v času predsedovanja

Slovenije Svetu EU preselila na Brdo pri Kranju.

Trenutno gostuje v občini Šentjur, v novem letu pa

se seli v Celje.

Evropska sredstva nas povezujejo preko tisočih

projektov, ki smo jih ustvarili skupaj. V vsaki občini,

v vsaki regiji, širom po Sloveniji.

Časovnica gostovanja po regijah. Aktualno

dogajanje v zvezi z razstavo spremljajte na

https://www.facebook.com/EUSkladi.

 

               

RAZPIS  ZA  EVROPSKI  ZELENI
DOGOVOR

http://www.eu-skladi.si/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=green%20deal;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Fri%20Oct%2030%202020%2007:57:13%20GMT%2B0100%20%28Srednjeevropski%20standardni%20%C4%8Das%29;startDateGte=Fri%20Oct%2030%202020%2007:57:13%20GMT%2B0100%20%28Srednjeevropski%20standardni%20%C4%8Das%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/razpored-selitve-razstave-za-splet.pdf
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DELAVNICE  ZAVZETI  ASI

Dogodki

Cikel delavnic je sestavljen iz šestih delavnic. Cikel se izvaja dvakrat letno, v

spomladanskem in jesenskem času, in sicer potekajo delavnice enkrat tedensko v obdobju

enega meseca.  Zaradi narave delavnic je cikel omejen na največ 30 udeležencev. Od

prijavljenih udeležencev se pričakuje redna udeležba na vseh delavnicah posameznega

cikla. Vsaka delavnica je zasnovana tako, da poleg teorije vsebuje tudi praktični del.

Udeleženci pa bodo, da bi svoje znanje poglobili in utrdili, v okviru vsake delavnice morali

pripraviti tudi krajši prispevek.

  BREZPLAČNE
DELAVNICE  KOMPETENTNE  SLOVENIJE

Si želite novodobnih poslovnih znanj in se opremiti s kompetencami prihodnosti? 

Prijavite se na katero od raznolikih tematskih delavnic, ki jih pripravljajo v sklopu

Kompetentne Slovenije. Namenjene so posameznikom, ki si želijo novodobnih poslovnih

znanj in veščin. Delavnice pokrivajo širok nabor tem, izvajajo jih vrhunski slovenski in tuji

strokovnjaki po celotni Sloveniji.

V mesecu januarju bo tema namenjena vodenju in krepitvi kompetenc. Seznam delavnic

se sproti posodablja na spletni strani.

Zakonodaja – pravni in sistemski vidik ter

starejši zaposleni.

Promocija, odnos, zaznave in starejši

zaposleni.

Zdravje, delovno okolje in starejši

zaposleni.

Strokovni in osebni razvoj starejših

zaposlenih.

Dan navdihujočih dobrih praks

Spremembe in prenos naučenega v

prakso.

Prijave na naslednji cikel delavnic bodo mogoče januarja 2021.

Teme delavnic

http://www.eu-skladi.si/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://www.srips-rs.si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2018
https://www.srips-rs.si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2018
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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.

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog komuniciranja

in obveščanja javnosti, se lahko obrnete na naslednji kontaktni osebi pri organu upravljanja:

Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si in Nataša Kogej: natasa.kogej@gov.si.

Oblikovanje, urejanje in lektura: Nataša Rojšek in Nataša Kogej

FINA  EU  TOČKA

Kontakti

http://www.eu-skladi.si/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg



