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Projekti

10 let Švicarskega prispevka v Sloveniji

EU sredstva in kulturna dediščina
Kakšne so možnosti pridobivanja evropskih sredstev za kulturno dediščino?

Leto 2018 bo evropsko leto kulturne dediščine z
geslom: praznovanje raznolikosti in bogastva naše
evropske dediščine.
Cilj rezultati
te pobude
je izboljšati
RE: FW: Prvi
letošnjega
razpisa PKP - predstavitev inovativnih osnutkov za slovensko prom
ozaveščenost o evropski zgodovini in vrednotah ter
za
okrepiti občutek
Hkrati opozarja
Aleš evropske
Vidmar identitete.
Natasa.Rojsek@gov.si
:
na priložnosti, ki nam jih ponuja naša kulturna
dediščina, pa tudi na izzive, s katerimi se sooča, kot so
posledice prehoda na digitalno tehnologijo, okoljski in
fizični pritiski na območja kulturne dediščine ter
RE: FW: Prvi rezultati letošnjega razpisa PKP - predstavitev inovativnih osnutkov za slovensko prom
nezakonita trgovina s predmeti kulturne dediščine.
Aleš Vidmar

za
Natasa.Rojsek@gov.si
:

V obdobju
2014–2020
si Slovenijaosnutkov
iz naslova evropske
RE: FW: Prvi rezultati letošnjega razpisa PKP
- predstavitev
inovativnih
za slovensko prom
kohezijske politike na področju kulture lahko največ obeta iz
za
programov Evropskega teritorialnega sodelovanja, saj zaradi
Aleš Vidmar
Natasa.Rojsek@gov.si
:
svoje lege lahko sodeluje v raznovrstnih programih:
– 4 čezmejni programi Interreg (SI-AT, SI-HR, SI-HU, IT-SI);
– 5 transnacionalnih programov (Alpe, Srednja
Evropa, Mediteran, ADRION, Podonavje);
– 4 medregionalni programi (Interreg Europe, Interact
III, URBACT III, ESPON 2020).
Podrobnosti, predstavitve projektov in predstavitve programov
pa so na naslednji povezavi.

Na seminarju »Kulturno sodelovanje prek meja. Fokus:
kulturna dediščina« je bil predstavljen nabor
programov EU za sofinanciranje mednarodnega
kulturnega sodelovanja in osem navdihujočih projektov
– s posebnim poudarkom na področju kulturne
dediščine.
Če se je v obdobju 2007–2013 na področju kulture v
okviru »Cilja 1«, znatno vlagalo v obnovo in oživljanje
kulturnih spomenikov in kulturne infrastrukture v lasti
RS in občin, pa se v aktualnem obdobju, tj. do konca
2020, »ne vlaga več v zidove ampak v ljudi«. Vedno ob
upoštevanju uresničevanja Strategije EU za pametno,
trajnostno in vključujočo rast (Evropa 2020) ter – v
primeru kulturne dediščine – pogosto v funkciji Nature
2000.

Eden od primerov dobre prakse projekt CLAUSTRA.

www.eu-skladi.si

9/2017
1

Švicarski prispevek
10 let Švicarskega prispevka v Sloveniji
Letos se izteka 10-letno obdobje izvajanja Slovenskošvicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje
gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji – t.i.
program Švicarski prispevek (Swiss Contribution).
Švica je namenila približno milijardo švicarskih frankov za
izvajanje programa v 10 državah centralne in vzhodne
Evrope, ki so se leta 2004 priključile EU. Sloveniji je dodelila
nepovratni prispevek v višini 21.956.000 CHF, kar je v času
podpisa Okvirnega sporazuma predstavljalo okoli 14
milijonov evrov, v času implementacije projektov pa se je
zaradi večkratne spremembe menjalnega tečaja med EUR in
CHF ta znesek povečal za okoli 30 % (na 18 milijonov evrov).
Slovensko-švicarski program sodelovanja je imel dva glavna
cilja:
 prispevati k zmanjševanju gospodarskih in socialnih
razlik med Slovenijo in bolj razvitimi državami
razširjene Evropske unije (EU) ter
 prispevati k zmanjševanju gospodarskih in socialnih
razlik med dinamičnimi mestnimi središči in
strukturno šibkimi obrobnimi regijami v Sloveniji.
Projekti v Sloveniji so prispevali k izpolnitvi štirih od
zastavljenih petih programskih specifičnih ciljev, in sicer:
1. varstvo okolja,
2. pospeševanje gospodarske rasti in izboljšanje
delovnih pogojev,
3. izboljšanje socialne varnosti in
4. krepitev civilne družbe,
5. izboljšanje javne varnosti in zaščite.

POTRJENI PROJEKTI
V okviru slovensko-švicarskega programa sodelovanja se
je sofinanciralo skupaj 8 projektov in skladov.
1/ V projekt Obnovljivi viri energije v primorskih
občinah je bilo vključenih 9 primorskih občin in Triglavski
narodni park. Energetsko se je saniralo 13 javnih
objektov:
 29 javnih objektov se danes ogreva z 12 novimi
kotli na lesno biomaso;
 8 objektov je bilo celovito energetsko saniranih;
 v občini Šempeter-Vrtojba je bila postavljena
167-kilovatna sončna elektrarna v dolžini 600
metrov, prva v Sloveniji postavljena na
protihrupni ograji ob avtocesti; s proizvedeno
energijo bo občina pokrila vse potrebe po
energiji za javno razsvetljavo;
 v 37 primorskih osnovnih šolah se je 3 leta izvajal
izobraževalni program za obnovljive vire energije
in učinkovito rabo energije, vključenih je bilo več
kot 20.000 učencev, dijakov, učiteljev in javnih
uslužbencev,
 natisnjenih je bilo 250 izvodov obsežnega
izobraževalnega gradiva za učitelje ter
razdeljenih 40 modelov hiške (kot učni
pripomoček), ki prikazuje vse možne obnovljive
vire energije.

Sončna elektrarna na protihrupni ograji, Šempeter-Vrtojba

Švicarski prispevek: 3.680.000 CHF
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Švicarski prispevek
2/ V projekt Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru
je bilo vključenih 10 gorenjskih občin, v katerih so bili
energetsko obnovljeni javni objekti.

5/ Del sredstev za usmeritev človekov in družbeni razvoj je bil
namenjen za raziskave in razvoj s ciljem krepitve znanstvene
zmogljivosti z boljšim dostopom do izobraževanja in
izbranimi predstavitvenimi programi. V okviru programa
Štipendijski sklad se je financiralo 12 štipendij za študente na
doktorskem in postdoktorskem študiju za obdobje od 6 do 24
mesecev.
Švicarski prispevek: 1.000.000 CHF
6/ Sklad za nevladne organizacije (NVO)
partnerske projekte

in sklad za

Švicarski prispevek: 5.293.800 CHF

Sklad za NVO je bil namenjen izključno nevladnim
organizacijam za izvedbo projektov do vrednosti 100.000
CHF, katerih cilji so bili reševanje okoljske problematike ali
zagotavljanje socialno-varstvenih storitev.

3/ V okviru projekta tehnične pomoči za krepitev
institucionalne in regulativne sposobnosti za finančno
poročanje o podjetniškem sektorju in revizijo na državni
ravni so bili pripravljeni prevodi revizijskih standardov in
drugih relevantnih dokumentov, pripravljene nekatere
študije oziroma poročila, izvedene delavnice za končne
koristnike ipd.

Skupno je bilo izvedenih 23 NVO projektov ter 19 partnerskih
projektov. Okoljski projekti so obravnavali različno okoljsko
problematiko, kot npr. ravnanje z odpadki, banka semen,
šolski eko vrti, osveščanje. Projekti s področja sociale pa so
se osredotočali na ranljive skupine - brezdomce, otroke in
mladino, osebe z različnimi motnjami, Rome, starejše,
zasvojence, zapornike itd.

Švicarski prispevek: 1.500.000 CHF

Švicarski prispevek: 3.226.000 CHF

4/ V okviru projekta Nakup opreme za radioterapijo v
okviru UKC Maribor je Ministrstvo za zdravje nabavilo
dva obsevalnika s potrebno opremo za novi Onkološki
oddelek, Enoto za radioterapijo v UKC Maribor.

7/ V okviru posebnih dodelitev velja omeniti sklad za
pripravo projektov, iz katerega so izvajalci potrjenih
projektov lahko koristili sredstva za različne raziskave,
analize, presoje, študije, pripravo projektne dokumentacije in
ipd. še v fazi priprave končnega predloga projekta.

Sončna elektrarna, OŠ Kranjska Gora

8/ Sredstva iz Tehničnega sklada so bila namenjena za
pokrivanje nekaterih dodatnih stroškov, ki jih je imela
Slovenija pri smotrnem in učinkovitem izvajanju prispevka.
Kako naprej?
Predvideno je, da se bodo pogajanja nadaljevala v jesenskih
mesecih letošnjega leta. V novi perspektivi bosta predvidoma
opredeljeni dve prednostni področji, to je poklicno
izobraževanje in usposabljanje ter migracije.

Sončna elektrarna, OŠ Kranjska Gora

Več informacij na naslednjih povezavah:
Pogajanja
Zvezni zakon o sodelovanju z vzhodno evropskimi državami
Več o Švicarskem prispevku

Švicarski prispevek: 5.526.200 CHF
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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:
»Inovativen.si«: za projekt v vrednosti milijon evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 800.000 evrov.
Več na povezavi.
»Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ«: za projekt v
vrednosti 500.000 evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 400.000 evrov.
Več na povezavi.
»Novogradnja oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo - ZIM Stara Gora«: za projekt v vrednosti 3,8 milijona evrov bo
Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2 milijona evrov.
Več na povezavi.
»Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla 2017-2018«: za projekt v vrednosti
350.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 252.000 evrov.
Več na povezavi.
»ePlačam«: za projekt v vrednosti 490.000 evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 392.000 evrov.
Več na povezavi.
»Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti«: za projekt v vrednosti 2 milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 1,6
milijona 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
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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: prvi rok 28. 9. 2017 in drugi rok 26. 1. 2018
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017
Rok za prijavo: 9. 10. 2017
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: 1. rok: 29. 9. 2017, 2. rok: 12. 9. 2018, 3. rok: 12. 9. 2019
Razpisna dokumentacija
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Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018
Rok za prijavo: 2. 10. 2017

NOVO!

Razpisna dokumentacija

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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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 sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018
Rok za prijavo: skrajni rok 16. 10. 2017
Razpisna dokumentacija
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Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb
ožjega javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019
Rok za prijavo: 4. rok 23. 10. 2017 in skrajni rok 18. 12. 2017
Razpisna dokumentacija

Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb
širšega javnega sektorja v lasti države v letih 2017, 2018 in 2019
Rok za prijavo: skrajni rok 23. 10. 2017
Razpisna dokumentacija

Javni razpis - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018
Rok za prijavo: 2. rok: 25. 10. 2017 do 16. ure
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 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 pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017
Rok za prijavo: do porabe razpoložljivih sredstev oz. najdlje do 15. 12. 2017
Razpisna dokumentacija

Javni razpis razpis za sofinanciranje projektov "razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi
potrebami na trg dela"
Rok za prijavo: 2. 10. 2017 do 15. ure
Razpisna dokumentacija

NOVO!

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom PUD
Rok za prijavo: 13. 10. 2017 do 23:59
Razpisna dokumentacija
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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

Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in
razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni
Rok za prijavo: 29. 9. 2017
Razpisna dokumentacija

Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim
vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani
Rok za prijavo: 29. 9. 2017
Razpisna dokumentacija

8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017
Rok za prijavo: 29. 11. 2017
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

Napovedi razpisov
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
3. 10. 2017 - Prodajni sestanek, prodajna predstavitev in zaključevanje posla - Mateja Milost (GZDBK, Novo mesto)
11. 10. 2017 - Učinkovito poslovno komuniciranje in uspešne tehnike pogajanj - Mateja Milost (LU Jesenice)
12. 10. 2017 - »V bitki za talente - kaj morate vedeti o kadrovanju in vodenju, če hočete biti privlačen delodajalec« - Matej
Delakorda, Tamara Valenčič in Saša Mrak (lokacija bo objavljena naknadno)
23. 10. 2017 - Nedenarne oblike motiviranja in spodbujanja zaposlenih - Brane Gruban (OOZ Krško)
24. 10. 2017 - »Kvantno voditeljstvo« - Danah Zohar, Andrej Božič in Ksenija Špiler Božič (Hotel Slon, Ljubljana)
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.

Delavnice - Zavzeti ASI
Brezplačne delavnice so namenjene vodilnemu kadru za učinkovitejše upravljanje starejših zaposlenih.
10. 10. 2017 - Prepoznavanje različnosti in aktivacija: formule za uspeh, dr. Nika Vodopivec (Ajdovščina)
17. 10. 2017 - Promocija zdravja pri delu – pot do zdravja (starejših) zaposlenih, dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. Eva Stergar, Tanja
Urdih Lazar, UKC (Mengeš)
26. 10. 2017 - Starejši zaposleni – le kaj bi z njimi ali vaša priložnost in odgovornost, Karin Elena Sanchez, Kaetrida (Dolenjske
Toplice)
Več informacij na www.sklad-kadri.si. Prijave na asi@sklad-kadri.si.
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Obvestila – Dogodki
Informativni dan ob objavi tretjega razpisa transnacionalnega programa Interreg
lala
CENTRAL EUROPE
Kdaj: 24. 10. 2017
Kje: City Hotel, Ljubljana

Tretji razpis transnacionalnega programa Srednja Evropa je odprt od 21. septembra 2017 do 25. januarja 2018. Več o
programu in 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.

Mednarodna konferenca in investicijski forum, s področja kreativnih in kulturnih
industrij, v okviru projekta ChiMERA
Kdaj: 4. – 5. 10. 2017
Kje: Muzej za arhitekturo in oblikovanje – MAO, Grad Fužine, Ljubljana
Na različnih panelih, delavnicah in okroglih mizah bodo nastopili največji strokovnjaki in eksperti s področja kreativnih in
kulturnih industrij (KKI) iz Slovenije in tujine.
Oba dogodka, konferenca in investicijski forum, bosta potekala v angleškem jeziku.
Udeležba na konferenci in forumu je brezplačna, vključno z organiziranimi kosili in večerjo.
Program konference, prijavnica in več informacij o investicijskem forumu je na voljo na sledeči povezavi: Prijavnica in program
mednarodne konference s področja KKI.

Mednarodna konferenca Dnevi PPI2Innovate (The PPI2Innovate Days),
3. oktobra 2017 v Lublin Conference Centre v Lublinu, Poljska
Kdaj: Torek, 3. 10. 2017 od 10:00 do 16:30
Kje: Konferenčni center v Lublinu, Poljska
Na konferenci Dnevi PPI2Innovate bo poudarek na povečevanju znanja o javnem naročanju inovacij preko predstavitve
pripomočka PPI2Innovate, ki ga je pripravila prof. Gabriella M. Racca iz Univerze v Torinu. V predstavitev pripomočka
PPI2Innovate bo vključena predvsem praktična uporaba procedur javnega naročanja.
Dnevni red konference je na voljo na naslednji spletni strani.
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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.
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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.
Panorama 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!

Naslovna fotografija: Sončni kolektorji za ogrevanje vode, Kranjski olimpijski bazen (Švicarski prispevek)

Uredila in oblikovala:
Nataša Rojšek

Lektura:
Nataša Kogej
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