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VRATA  V  POMURJE  -  REGIJSKI
PROMOCIJSKI  CENTER  IN  SOBOŠKO

JEZERO

www .eu-skladi .si

V razstavnem delu se nahaja več tematskih točk, ki predstavljajo
regijo iz različnih zornih kotov in obiskovalcu ponujajo potovanje
skozi čas, razglede nad pomurskimi lepotami, predstavitev vode
življenja, polet nad Pomurjem, skrivnosti čarobnega gozda ter
umetnost ustvarjanja ob reki Muri v loncih doživetij.

Z vzpostavitvijo regijskega promocijskega centra »Vrata v Pomurje« se je na nerevitaliziranem območju

Mestne občine Murska Sobota izkoristilo potenciale degradiranega območja ter v tamkajšnje okolje

umestilo dejavnosti, ki bodo pomembne za gospodarsko in turistično promocijo tako občine kot tudi

celotne pomurske regije. Postavljen je na obrežje turističnega, športnega in doživljajskega parka

Soboško jezero. Paviljon je zasnovan kot Pomurje v malem in ga sestavljajo štirje glavni sklopi, in sicer

razstava, turistično-informacijski center s trgovinico, gostilnica ter prostor namenjen poslovni rabi, kjer

bo vzpostavljena tudi SPOT točka.

Vrata v Pomurje - regijski promocijski center

Ob Soboškem jezeru, ob izvozu z avtoceste A5 (koridor Ljubljana–Budimpešta), je bil v letu 2018 zgrajen

paviljon Expano, ki je zastavljen kot vstopna točka v Pomurje.

IDEJA ZA IZLET

V okviru projekta je bil postavljen paviljon, ki ohranja zunanji videz slovenskega paviljona s svetovne

razstave Expo Milano 2015. Ob tem so bile izvedene tudi naslednje aktivnosti: nakup zemljišč, arheološka

raziskovanja, postavitev paviljona in izgradnja kletnih prostorov, izgradnja pomožnega objekta,

komunalna ureditev in izgradnja cestne infrastrukture, ureditev okolice, postavitev in nakup notranje

opreme, vzpostavitev produkcije ter promocijske in marketinške aktivnosti.

Skupna višina sredstev: 

4.800.385 evrov
EU prispevek:

2.064.574 evrov
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Soboško jezero

V okviru projekta so se ob obali jezera uredile

nove brežine in zelene površine ter motorični

park z otroškim igriščem in območjem za piknike

ter prireditve. Celovita revitalizacija južnega

obrežja Soboškega jezera zajema: ureditev

novih brežin in zunanjo ureditev, postavitev 35.

vadbenih postaj motoričnega parka, postavitev

urbane opreme in otroških igral, ureditev

utrjenih površin, ureditev prireditvenega in štirih

piknik prostorov, ureditev naravnega biotopa v

ozadju (na območjih, ki so pred posegom bila

agrarno izkoriščena, degradirana ali poraščena

z invazivnimi tujerodnimi vrstami – kot metode

naravnih ekoremediacij) in osvetlitev površin ob

sprehajalni poti.

Postavitev motoričnega parka je bila izvedena s

pomočjo sodobnih načrtovalskih ukrepov, ki prispevajo

tudi k zaščiti območja naravnih habitatov in imajo tudi

ekološko-očiščevalno funkcijo. Postavitev motoričnega

parka bo omogočala raznovrstne aktivnosti in s tem

pomembno dopolnjevala privlačnost in prepoznavnost

Soboškega jezera. Poleg revitalizacije degradiranega

prostora območja gramoznice v opuščanju je

pomembna funkcija projekta spodbujanje gibanja in s

tem zdravega načina življenja prebivalcev mesta in

regije ter obiskovalcev Soboškega jezera.

Skupna višina sredstev: 

1.576.461 evrov
EU prispevek:

981.295 evrov

Ureditev južnega dela Soboškega jezera dopolnjuje postavitev
paviljona »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center«.

"V kajaku pozabim na vse stvari in sem zelo sproščen",

pravi Benjamin Sakač. Z nedavno ureditvijo je bil položen

temeljni kamen za razvoj Soboškega jezera v pravo

turistično destinacijo. Več si lahko pogledate v videu.

IDEJA ZA IZLET

TV IDEA

http://www.eu-skladi.si/
https://www.youtube.com/watch?v=7KTeXDsReYU
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
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aktualni
razpisi

MLADIdo 29. starosti

ŠTUDENTI    ISKALCI PRVE ZAPOSLITVE        
MLADI     MLADI PODJETNIKI

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019

Rok za prijavo: 31. 5. 2019 oziroma do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

MALA  IN
SREDNJA  PODJETJA

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

Javni razpis Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 2

Rok za prijavo: 3. rok – 12. 9. 2019

Razpisna dokumentacija

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

Rok za prijavo: 2. rok: 1. 10. 2019, 3. rok: 1. 10. 2020 in 4. rok: 1. 10. 2021 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/

Rok za prijavo: od 15. 6. 2019 do vključno 20. 9. 2019

Razpisna dokumentacija

Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih
Rok za prijavo: 12. 4. 2017 od 10.00 in najdalje do 31. 12. 2019

Razpisna dokumentacija

http://www.eu-skladi.si/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2019
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-08-04-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-2
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-09-07-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2019-2022-E-POSLOVANJE-2019-2022
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20192020-273-javni-ra/
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.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2019
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Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z

izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2019

Razpisna dokumentacija

Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov
Rok za prijavo: 1. rok: 30. 9. 2019, 2. rok: 30. 9. 2020, 3. rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022

Razpisna dokumentacija

Vavčer za certifikate kakovosti
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za digitalni marketing
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za pripravo digitalne strategije
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za kibernetsko varnost
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

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

Rok za prijavo: 7. 1. 2019, 15. 5. 2019, 5. 9. 2019, 6. 1. 2020, 15. 5. 2020, 4. 9.

2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022.
Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektr-1206/
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-31-Javni-razpis-Krepitev-trzenja-blagovnih-znamk-na-tujih-trgih-prek-showroomov
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=81
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=84
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=86
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88
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.spiritslovenia.si/razpisi/2018-11-16-Javni-razpis-za-sofinanciranje-individualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letih-2019-2022
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Vavčer za statusno preoblikovanje družb
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

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: 1. rok: 19. 7. 2019, 2. rok: 29. 11. 2019, 3. rok: 30. 4. 2020, 4. rok: 30. 9. 2020 in 5. rok: 23. 4.

2021

Razpisna dokumentacija

Javni razpis Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022

Rok za prijavo: 5. 10. 2019

Razpisna dokumentacija

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

Rok za prijavo: 29. 8. 2019, 23. 10. 2019, 15. 1. 2020, 6. 4. 2020

Razpisna dokumentacija

Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij
Rok za prijavo: 31. 12. 2019

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji
2020-2022 (SIO 2020-2022)

Rok za prijavo: 23. 9. 2019

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019

Rok za prijavo: 12. 8. 2019

Razpisna dokumentacija

NOVO!

DELODAJALCI  IN
ZAPOSLENI/BREZPOSLENI

SAMOSTOJNI PODJETNIKI     LASTNIKI MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ     KADROVSKI DIREKTORJI VEČJIH

PODJETIJ  ZAPOSLENI - STAREJŠI OD 45 LET     ZAPOSLENI - Z NIZKO IZOBRAZBO      BREZPOSELNI 

Usposabljanje na delovnem mestu 2019

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 12. 2019

Razpisna dokumentacija

Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 12. 2019

Razpisna dokumentacija

https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.facebook.com/EUSkladi/
http://www.eu-skladi.si/
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=89
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-06-21-javni-razpis-spodbujanje-trajnostne-poslovne-strateske-transformacije-in-razvoj-novih-poslovnih-modelov-v-slovenskih-podjetjih-za-lazje-vkl
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-07-05-Javni-razpis-Spodbujanje-partnerstev-za-ucinkovitejsi-nastop-na-tujih-trgih-2020---2022
https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=91
https://podjetniskisklad.si/images/javnipozivi/Javni-poziv-za-mentorje---objava.pdf
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-08-02-Javni-razpis-za-izvedbo-podpornih-storitev-subjektov-inovativnega-okolja-v-Republiki-Sloveniji-2020-2022-SIO-2020-2022
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-eureka-2019/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2019
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019
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Javno povabilo Aktivni do upokojitve
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45 (javno povabilo je začasno

zaprto (do 31. avgusta 2019) zaradi porabe sredstev za leto 2019)

Razpisna dokumentacija

Javno povabilo Zaposlimo mlade
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 29. 12. 2019  do 14.45

Razpisna dokumentacija

Javno povabilo za učne delavnice: spodbude za zaposlovanje
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 27. 12. 2019

Razpisna dokumentacija

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 12. 2019

Razpisna dokumentacija

Učne delavnice 2019: praktično usposabljanje
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 27. 12. 2019

Razpisna dokumentacija

12 JAVNIH RAZPISOV ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA
KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO

LETO 2018/2019 PO STATISTIČNIH REGIJAH:

1. POMURSKA REGIJA

Izvaja: PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

Razpisna dokumentacija 

2. PODRAVSKA REGIJA

Izvaja: Mariborska razvojna agencija

Razpisna dokumentacija 

3. KOROŠKA REGIJA

Izvaja: RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo

Razpisna dokumentacija 

4. SAVINJSKA REGIJA

Izvaja: RASR, Razvojna agencija Savinjske regije

Razpisna dokumentacija 

5. ZASAVSKA REGIJA

Izvaja: RRA Zasavje

Razpisna dokumentacija 

http://www.eu-skladi.si/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/aktivni-do-upokojitve-2018-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposlimo-mlade
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2019
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2019-prakticno-usposabljanje
https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/7661-aktualni-razpisi
http://www.pora-gr.si/index.php/component/k2/item/807-javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2018-2019
http://www.mra.si/razpis.html
http://www.rra-koroska.si/si/stipendije
http://www.rasr.si/si/razpisi/2018/08/619-Javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2018-2019
http://www.rra-zasavje.si/si/projekti/regijska-stipendijska-shema-zasavje/clanek/2018-2019-javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2018-2019-5.html
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
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6. POSAVSKA REGIJA

Izvaja: RRA Posavje

Razpisna dokumentacija 

7. JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Izvaja: RC Novo Mesto

Razpisna dokumentacija 

8. PRIMORSKO NOTRANJSKA REGIJA

Izvaja: RRA Zeleni kras

Razpisna dokumentacija 

9. OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

Izvaja: RRA Ljubljanske urbane regije

Razpisna dokumentacija 

10. GORENJSKA REGIJA

Izvaja: BSC Kranj

Razpisna dokumentacija 

11. GORIŠKA REGIJA

Izvaja: Posoški razvojni center

Razpisna dokumentacija 

12. OBALNO KRAŠKA REGIJA

Izvaja: RRC Koper

Razpisna dokumentacija 

Javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

ter krepitvi njihovih kompetenc

Rok za prijavo: od 26. 8. 2019 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019

Razpisna dokumentacija

  NEVLADNE
ORGANIZACIJE

OKOLJSKE NVO   NVO S PODROČJA SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA KREATIVNE

ORGANIZACIJE     SOCIALNI PARTNERJI    IZOBRAŽEVALNE NVO     NVO S PODROČJA AKTIVNEGA

DRŽAVLJANSTVA

Trenutno ni razpisov. Več o preostalih evropskih, nacionalnih in regionalnih razpisih za nevladne
organizacije na enem mestu pa najdete tej povezavi.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpis.html
https://www.rc-nm.si/javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-2018-2019/
https://www.rra-zk.si/o-rra/aktualno/razpisi&idn=1545
http://www.rralur.si/sl/projekti/objava-javnega-razpisa-za-sofinanciranje-kadrovskih-tipendij-v-letu-201819
http://www.bsc-kranj.si/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-za-20182019
https://www.prc.si/novice/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem
https://www.rrc-kp.si/sl/novice/598-javni-razpis-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2018-2019.html
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javno-povabilo-podpora-podjetjem-pri-pripravi-strategij-za-ucinkovito-upravljanje-starejsih-zapo/
https://www.cnvos.si/razpisi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
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  RAZISKOVALNE ,  JAVNE
IN  DRUGE  USTANOVE

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 - Po kreativni poti do znanja 2017–2020

Rok za prijavo: 3. rok – 22. 11. 2019

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in
2021

Rok za prijavo: 2. rok – 16. 9. 2019 in zadnji rok – 18. 11. 2019

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z

izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2019

Razpisna dokumentacija

Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih
visokošolskih zavodih 2019–2020

Rok za prijavo: 16. 9. 2019 do 12. ure

Razpisna dokumentacija

KMETI ,  GOZDARJI  IN
RIBIČI

NOSILCI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI SO VPISANI V REGISTER   MLADI KMETJE    LASTNIKI GOZDOV

AGRARNE SKUPNOSTI    RIBIČI

2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020

Rok za prijavo: do objave zaključka na spletnih straneh

Razpisna dokumentacija

2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014–

2020

Rok za prijavo: do objave zaključka na spletnih straneh

Razpisna dokumentacijaJavni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2019

Rok za prijavo: 24. 9. 2019 do 23.59

Razpisna dokumentacija

http://www.eu-skladi.si/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1210/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektr-1206/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/krajsa-in-daljsa-gostovanja-tujih-strokovnjakov-in-visokosolskih-uciteljev-na-slovenskih-visokosolskih-zavodih-2019-2022/
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1467
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1466
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1483
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  RAZISKOVALNE ,  JAVNE
IN  DRUGE  USTANOVE

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

Razpisna dokumentacija

5. javni razpis za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo
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

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

NOVO!
Javni razpis za operacijo gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz PRP
2014-2020

Rok za prijavo: 15. 11. 2019

Razpisna dokumentacija

http://www.eu-skladi.si/
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2_JR_2019/ribici/Predelava_ribiskih_proizvodov_in_proizvodov_iz_akvakulture/Predelava_P.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2_JR_2019/ribici/Produktivne_nalozbe_v_okoljsko_akvakulturo/okoljska_P.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2_JR_2019/9_Cetrti_javni_razpis_za_ukrep_Ribiska_pristanisca__mesta_iztovarjanja__prodajne_dvorane_in_zavetja/4JRobjavaUL_P.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2_JR_2019/ribici/Produktivne_nalozbe_v_klasicno_akvakulturo/klasicna_P.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2_JR_2019/ribici/Inovacije_v_akvakulturi/JR_Inov__P.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/1._JR_2018/UKREP_PREHOD_NA_SISTEM_ZA_OKOLJSKO_RAVNANJE_IN_PRESOJO_TER_EKOLOSKA_AKVAKULTURA/Eko_akva_P.pdf
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.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-gradnja-namakalnih-sistemov/
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neposredne
potrditve

Poslovna cona Vrbje: za projekt v vrednosti dobrega 1,5 milijona evrov bo Evropski
sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 626.000 evrov.

Več na povezavi.
 

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:

Ekonomsko poslovna infrastruktura v poslovni coni TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1,

G in G3: za projekt v vrednosti dobrega 571.000 evrov bo Evropski sklad za
regionalni razvoj prispeval 304.000 evrov.

Več na povezavi.

Izgradnja podjetniškega inkubatorja v Kočevju: za projekt v vrednosti dobrih 1,9

milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dober milijon evrov.

Več na povezavi.
 

Nadgradnja obstoječega tira železniške proge Maribor-Šentilj-državna meja: za
projekt v vrednosti dobrih 253 milijonov evrov bo Kohezijski sklad prispeval 101

milijon evrov.

Več na povezavi.

Industrijska cona Trebnje - 2. faza: za projekt v vrednosti dobrih 1,1 milijona evrov
bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okvirno 406.000 evrov.

Več na povezavi.
 

Izgradnja GJI v industrijski coni Beti: za projekt v vrednosti dobrih 730.000 evrov
bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 375.000 evrov.

Več na povezavi.
 

Poslovna cona Pušnik v Radljah ob Dravi: za projekt v vrednosti 394.000 evrov bo
Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 253.000 evrov.

Več na povezavi.

http://www.eu-skladi.si/
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-poslovno-cono-vrbje
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-poslovno-cono-tris-kanizarica
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-izgradnjo-novega-objekta-podjetniskega-inkubatorja-kocevje
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/odobrena-evropska-sredstva-za-nadgradnjo-obstojecega-tira-zelezniske-proge-maribor-sentilj-drzavna-meja
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-industrijsko-cono-trebnje
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-izgradnja-gji-v-industrijski-coni-beti
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-poslovno-cono-pusnik-v-radljah-ob-dravi


Evropsko
teritorialno
sodelovanje

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

Temeljni cilji čezmejnih programov

sodelovanja so:

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.

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
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 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

Sloveniji za
transnacionalne
programe pripada 8,4

milijona 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
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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.

PODATKOVNA   PLATFORMA  ZA  EVROPSKE
STRUKTURNE   IN  INVESTICIJSKE  SKLADE

http://www.eu-skladi.si/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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
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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. 

 

EVROPSKI  PORTAL  NALOŽBENIH  
 PROJEKTOV  (EIPP)

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

http://www.eu-skladi.si/
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/sl/index.html
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/sl/index.html
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/


Portali  in
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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.

 

SPLETNA  PLATFORMA  ZA  UČENJE  O  POLITIKAH
V  OKVIRU  PROGRAMA  INTERREG  EUROPE

ZANIMIVOST

Podatki o koriščenju sredstev Evropskih strukturnih in investicijskih
skladov na ravni Evropske unije:

Razpoložljiva sredstva: 644 milijard evrov

0 25 50 75 100

Razpoložljiva sredstva 

Dodeljena sredstva 

Izplačila 

v višini 467,977 milijard

evrov 

v višini 179,992 milijard

evrov 

100%

73%

28%

Vir podatkov: https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview, stanje na

dan 31.12.2018

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


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. 

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/index.cfm/sl/information/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg


Dogodki

KOMPETENTNA  SLOVENIJA  VABI
NA  BREZPLAČNE  DELAVNICE
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- 5. 9. 2019: Delavnica po metodi Lego® Serious Play® (Barbara Krajnc), lokacija bo objavljena naknadno

- 11. 9. – 6. 11. 2019: Delavnica je sestavljena iz 5 modulov: Gustav Käser

TRENING ZA TOP MANAGEMENT (Bojana Florjančič), Dunajska 20, Ljubljana. Obvezna prisotnost na

vseh 5 terminih 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10. in 6. 11.

- 12. 9. 2019: »Moč pogajanj« Top Selling Professional – sodobna psihologija prodaje (Andrej Zalokar),

Dunajska 20, Ljubljana

- 19. 9. 2019: Delavnica z orodji SDI® - Kako razumeti ljudi z drugega planeta? (Anja Križnik Tomažin in

Nina Smole), Dunajska 20, Ljubljana

- 3. 10. 2019: »Moč pogajanj« Top Selling Professional – sodobna psihologija prodaje (Andrej Zalokar),

Dunajska 20, Ljubljana

- 10. 10. 2019: »Moč pogajanj« Top Selling Professional – sodobna psihologija prodaje (Andrej Zalokar),

Dunajska 20, Ljubljana

- 17. 10. 2019: TRŽENJE ZA NETRŽNIKE - VSI PRODAJAMO (Mateja Milost), Dunajska 20, Ljubljana

- 24. 10. 2019: Delavnica po metodi Lego® Serious Play® (Barbara Krajnc), lokacija bo objavljena

naknadno

Več informacij najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in

preživninskega sklada Republike Slovenije.

KONFERENCA  PAMETNA
MESTA

Povabilo na mednarodno konferenco 

Smart Cities 2019: "Resilient cities: between digital and physical world"

Kdaj: 16. 9. 2019 ob 8.30 

Kje: Ljubljanski grad

Konferenca je namenjena tako odjemalcem kot ponudnikom IKT storitev: odločevalcem, predstavnikom

mest in občin ter podjetjem, raziskovalnim in razvojnim institucijam, ki delujejo na področjih IKT rešitev

za pametna mesta in naselja.

Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je prijava preko e-prijavnice do vključno 9. 9.

2019.

Program konference ter možnosti za sodelovanje (sponzorski paketi) so dostopni na spletni strani

konference: www.smarttowns.eu.

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
http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2019/
http://www.smarttowns.eu/sl/agenda-in-registracija/
http://www.smarttowns.eu/sl/o/


Dogodki

www .eu-skladi .si

DRUŽINSKI  KOLESARSKI
DAN

Dogodek je za

udeležence brezplačen.

 

Podrobnosti o

programu in prijavnica

na dogodek.

    UŽITEK  BREZ
MEJA

Dogodek je za

udeležence brezplačen. 

 

Podrobnosti o

programu in prijavnica

na dogodek.

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
http://www.si-hu.eu/2019/08/27/vabilo-na-kolesarjenje-po-porabju-2/
http://www.si-at.eu/si2/2019/08/19/uzitek-brez-meja-doziveti-regionalne-produkte-cezmejno-21-september-2019/


Dogodki

www .eu-skladi .si

PARK  ŠKOCJANSKE
JAME

Dogodek bo potekal 21.

septembra v Parku

Škocjanske jame in je za

udeležence brezplačen. 

 

Podrobnosti o

programu in prijavnica

na dogodek.

SKOZI  ZGODOVINO  ZA
OHRANJANJE  DEDIŠČINE

Dogodek je za

udeležence brezplačen.

 

Podrobnosti o

programu in prijavnica

na dogodek.

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.ita-slo.eu/sl/vse-novice/events/ec-day-2019-park-%C5%A1kocjanske-jame-21092019
http://www.si-hr.eu/si2/2019/08/30/skozi-zgodovino-za-ohranjanje-dediscine-30-september-2019/


Video
vsebine

 
EU60S  -  KRATKE  VIDEO

ZGODBE

www .eu-skladi .si

Kratke zgodbe v 60 s, ki so podprte tudi z evropskimi sredstvi, predstavlja TV IDEA -

osrednja pomurska televizija.

Spoznajte babice in dedke, ki z

rock zvezdami uresničujejo svoje

sanje. 

Spoznajte Sonjo in Simona z Eko-

socialne kmetije Korenika, ki sta

v tem socialnem podjetju

podprtem z evropskimi sredstvi

našla stik z naravo in drugi dom.

S pomočjo evropskih sredstev so

v Splošni bolnici Murska sobota

zgradili nov urgentni center, v

katerem je oskrba hitra in

celostna.

Ste pomislili, da bi lahko iz

odpadnih kokic nastale

proteinske tablice?

Z ureditvijo Soboškega jezera je

položen temeljni kamen za razvoj

vodnih športov.

Več kratkih zgodb

EU 60s , ki jih

predstavlja TV IDEA,

si lahko ogledate na

spletni strani.

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


Obvestila

ROADTRIP

www .eu-skladi .si

#roadtrip

PROJEKT ROAD TRIP SE JE PRIČEL!

Prepotovali bodo 17 držav in več kot 35 regij ter obiskali

projekte, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev.

Izbranih je 8 potnikov, ki so se 29.

avgusta podali na pot po Evropi.

Potovali bodo po dveh različnih trasah:

A. od finskega otoka Aland pa vse do

Kanarskih otokov in 

B. od Irske do Cipra.

Spremljajte njihovo pot na: 

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://roadtriproject.eu/
https://roadtriproject.eu/
https://www.instagram.com/euinmyregion/
https://www.facebook.com/EUinmyregion/


Obvestila

GLASOVANJE  ZA
REGIOSTARS  2019

www .eu-skladi .si

V tekmovanju za nagrado Regiostars 2019 so se uvrstili trije projekti iz Slovenije:

 projekt Vključujemo in aktiviramo,

 InnoHPC (projekt, ki razvija celovit institucionalni okvir za izboljšanje sodelovanje med malimi in
srednjimi podjetji ter super-računalniškimi centri- Digitalna transformacija) in
 Citywalk (projekt se sredotoča na najpreprostejšo obliko mobilnosti v mestih - hojo).

1.

2.

3.

V finale za nagrado "Regiostars 2019" se je kot edini slovenski projekt v 4. kategoriji - Gradnja mest,
odpornih na podnebne spremembe, uvrstil projekt Citywalk, kjer je vodilni partner Znanstveno-

raziskovalno središče Bistra Ptuj.

Za projekt CityWalk lahko glasujete tukaj še do 9. septembra 2019.

http://www.eu-skladi.si/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/2019/finalist?r=citywalk
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg


Kontakti

FINA  EU  TOČKA

www .eu-skladi .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.

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.

naslovna fotografija: Petra Potrpin Bertole

Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, 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!

Oblikovanje, urejanje in lektura: Nataša Rojšek in Nataša Kogej

Zasnova prenove publikacije: Živa Bertoncelj

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

