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Video
natečaj
RAD SPOZNAVAŠ SLOVENIJO,
SNEMAŠ IN POTUJEŠ?
POTEM SODELUJ V VIDEO NATEČAJU

KAKO DO
NAGRADE?

Posnemi video in
osvoji letalsko karto
za dve osebi v eno od
EU prestolnic.
Prijavi se z videom v dolžini
60 sekund, ki prikazuje
projekt, osebo ali zgodbo,
sofinancirano iz:
- Evropskega sklada za
regionalni razvoj
- Evropskega socialnega
sklada ali
- Kohezijskega sklada.

Več na eu-skladi.si.

Svoj video:
1. poveži z evropskim sofinanciranjem (preko
govora, s podnapisom, prikazom EU table ali
kako drugače).
2. posnemi v kakovosti HD (vsaj) 720p
3. objavi na enem od svojih kanalov (Youtube,
Vimeo, Facebook ali podobno)
4. pošlji povezavo prek www.eu-skladi.si do 10.
11. 2019.
Potem glasuj zanj skupaj s prijatelji na
www.eu-skladi.si do 15. 12. 2019.

www.eu-skladi.si

dobre
zgodbe
IZ ODPADNE KOKICE LAHKO
NASTANE ČOKICA
Inovacijski projekt Čokica
Podjetje Kokica se je razvilo iz sanj mlade ekipe ustanoviteljev, ki si je želela kokic, ki se ne bi lovile v zobe.
Pogoj za to je, da so kokice perfektno pečene in brez ostankov. Svoje otroške sanje so Špela in Maja
Lukas ter njuni ljubezenski polovici Uroš Požgan in Alen Velcer uresničili in nastala je Pokica, na zraku
pečena kokica, ki se ne lovi v zobe in ki jo je užitek jesti. Pomemben mejnik v njihovi poslovni poti je
predstavljala uvrstitev v televizijsko oddajo Štartaj Slovenija.
Za izdelavo Pokice uporabljajo gensko nespremenjeno koruzo, ki jo brez olja popokajo na vročem zraku.
Osnovno Pokico so nadgradili še z različnimi okusi, kot so denimo z mešanico črne in bele čokolade,
domačega jabolčnega štrudla ali pa karamele in arašidovega masla ter slanine in dimljene paprike.

Med postopkom izdelave kokic te večkrat presejejo, s čimer izločijo nepravilno počena koruzna zrna ter
kokice nepravilnih oblik. Ti ostanki so doslej romali v odpadke. Mladim zagnanim podjetnikom to ni dalo
miru, zato so poskušali najti način, kako bi iz ostankov kokic naredili nov izdelek, s katerim bi dosegli
optimizacijo proizvodnje ter zmanjšali količino zavržene hrane. Ostanke so zmleli v fin prah, mu dodali
sadje, čokolado ter ostale dodatke in nastala je Čokica. Gre za beljakovinsko oziroma proteinsko tablico,
ki je lahko hranljiv in nasiten posladek. "S projektom bomo prispevali k zmanjšanju zavržene hrane.
Znotraj podjetja bomo z optimizacijo proizvodnje lahko ves presežek nadaljnjo uporabili. Tako bo nastal
popolnoma nov izdelek, ki ga razvijamo v projektu Čokica."
Za masovno proizvodnjo Čokice je bila potrebna še naložba v
poseben stroj, vendar zanjo niso imeli dovolj finančnih sredstev. Za
izvedbo inovacijskega projekta Čokica so se zato prijavili na razpis za
evropska sredstva Slovenskega podjetniškega sklada – Razpis P2 ter
uresničili svojo idejo.

Skupna višina sredstev:
54.000 evrov

EU prispevek:

37.800 evrov
Arhiv upravičenca

www.eu-skladi.si

aktualni
razpisi
MLADI
ŠTUDENTI ISKALCI PRVE ZAPOSLITVE
MLADI MLADI PODJETNIKI

Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih

Rok za prijavo: 12. 4. 2017 od 10.00 in najdalje do 31. 12. 2019
Razpisna dokumentacija
Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019

Rok za prijavo: 31. 12. 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 za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

Rok za prijavo: 18. 11. 2019 do 23.59
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 sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne
energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022

Rok za prijavo: 3. rok: 4. 10. 2019, 4. rok: 28. 2. 2020 in 5. rok: 25. 9. 2020
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

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

Rok za prijavo: 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
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

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: 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: 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 dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019

Rok za prijavo: 16. 12. 2019 do 23.59
Razpisna dokumentacija

NOVO!
Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020

Rok za prijavo: 24. 10. 2019
Razpisna dokumentacija

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

Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 12. 2019
Razpisna dokumentacija
Usposabljanje na delovnem mestu 2019

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

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 12. 2019
Razpisna dokumentacija
Javno povabilo za učne delavnice: spodbude za zaposlovanje

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

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 27. 12. 2019
Razpisna dokumentacija
Javno povabilo Aktivni do upokojitve

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45
Razpisna dokumentacija
Javno povabilo Zaposlimo mlade

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 29. 12. 2019 do 14.45
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.

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 nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo
električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022

Rok za prijavo: 3. rok: 4. 10. 2019, 4. rok: 28. 2. 2020 in 5. rok: 25. 9. 2020
Razpisna dokumentacija

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

Rok za prijavo: zadnji rok – 18. 11. 2019
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 dokumentacija

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

Rok za prijavo: 15. 11. 2019
Razpisna dokumentacija

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
RAZISKOVALNE,
JAVNEv klasično akvakulturo

Rok za prijavo:
porabe USTANOVE
sredstev
IN do
DRUGE
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!
2. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij
proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019

Rok za prijavo: 20. 12. 2019 do 24.00
Razpisna dokumentacija

neposredne
potrditve
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:
Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2019, Univerza v
Ljubljani: za program v vrednosti 650.800 evrov bo Evropski socialni sklad
prispeval 520.640 evrov.

Več na povezavi.

CTN Mestno kolesarsko omrežje – zahod: za projekt v vrednosti 2,6 milijona
evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 1,4
milijona evrov.

Več na povezavi.

Poslovna cona območja Glančnik: za projekt v vrednosti 478.000 evrov bo
Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 302.000 evra.

Več na povezavi.
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Evropsko
teritorialno
sodelovanje
ČEZMEJNI
PROGRAMI
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.

Slovenija sodeluje v 4 programih
čezmejnega sodelovanja, pri čemer je
Skupna vrednost vseh programov, kjer sodeluje
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko Organ upravljanja za tri Slovenija, je okoli 190 milijonov evrov iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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.
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Evropsko
teritorialno
sodelovanje
TRANSNACIONALNI IN
MEDREGIONALNI PROGRAMI
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:
1. Območje Alp
2. Srednja Evropa
3. Mediteran
4. Podonavje
5. Jadransko-jonski program (ADRION)

Vsem petim
transnacionalnim
programom pripada
860 milijonov evrov.

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

Vrednost vseh
medregionalnh
programov na ravni
EU znaša 500
milijonov evrov.

Navodila nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja malo drugače
Poglejte si nekoliko drugačen pristop k navodilom nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja:
video navodila za izpolnjevanje časovnice,
zbirnik regresa za slovenske upravičence.
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Portali in
platforme
PODATKOVNA PLATFORMA ZA EVROPSKE
STRUKTURNE IN INVESTICIJSKE SKLADE
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.
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Portali in
platforme
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.

FINANČNI INSTRUMENTI - PLATFORMA
FI-COMPASS
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.
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Portali in
platforme
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.

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

Razpoložljiva sredstva: 644 milijard evrov

Razpoložljiva sredstva

Dodeljena sredstva

Izplačila

0

100%
73%

v višini 467,977 milijard
evrov

28%

v višini 179,992 milijard
evrov
25

50

75

100

Vir podatkov: https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview, stanje na
dan 31.12.2018
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Uporabno
CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA EVROPSKE
KOHEZIJSKE POLITIKE (EKP) 2014–2020, NAVODILA
KOMUNICIRANJA VSEBIN EKP IN DOBRE ZGODBE
Celostna grafična podoba
Priročnik celostne grafične podobe
Logotipi
Podobe živali v vektorski obliki
Predloge plakatov
Predloge za predstavitve
Predstavitveni filmček celostne grafične podobe

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.

Dobre zgodbe 2014-2020
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.
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.
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Dogodki
KOMPETENTNA SLOVENIJA VABI
NA BREZPLAČNE DELAVNICE
- 2. 10. 2019: Vodstvena orodjarnica (Tadeja Krajnc), OOZ Ravne na Koroškem
- 3. 10. 2019: Managers are Heroes (Jeff Staes), Ljubljana, Center inovativnega podjetništva - NLB
- 3. 10. 2019: Agile Leadership (Matej Golob), Ljubljana, Center inovativnega podjetništva - NLB
- 4. 10. 2019: Medgenarcijska komunikacija (Vesna Rizman), OOZ Ravne na Koroškem
- 7. in 8. 10. 2019: Prepričljiv javni nastop (Saša Einsiedler), GZS Zasavje, Zagorje ob Savi
- 8. 10.2019, 10.10.2019, 21.10.2019: Moč pogajanj Top Selling Professional© - 3 dnevna delavnica (Andrej
Zalokar), PZG, Murska Sobota
- 8. 10.2019: Priprava na prodajni obisk in uspešna vzpostavitev kontakta na prodajnem obisku (Veljko
Gobec), LU Slovenska Bistrica
- 10. in 11. 10. 2019: Prepričljiv javni nastop (Saša Einsiedler), OOZ Ravne na Koroškem
- 10. 10. 2019, 18. 10. 2019: Učinkovit sejemski nastop, ki postane magnet za kupce, 2-dnevna delavnica,
LU Slovenska Bistrica
- 15. 10. 2019: Priprava na prodajni obisk in uspešna vzpostavitev kontakta na prodajnem obisku (Veljko
Gobec), GZDBK Novo mesto
- 17. 10. 2019: Trženje za netržnike - vsi prodajamo (Mateja Milost), Javni sklad, Dunajska 20, Ljubljana
- 21. 10. 2019: Obvladovanje stresa (Sanela Banović), OOZ Ravne na Koroškem
- 22. 10. 2019: Obvladovanje stresa (Sanela Banović), OZS Krško
- 24. 10. 2019: LEGO(R) SERIOUS PLAY® (Barbara Krajnc), Dunajska 22, Ljubljana
Več informacij najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in
preživninskega sklada Republike Slovenije.

Kdaj: 24. in 25. 10. 2019
Kje: Bovec

SLOVENSKI REGIONALNI
DNEVI 2019

Vabimo vas na letošnje Slovenske regionalne dneve 2019, ki jih kot vsako leto organiziramo Služba Vlade
RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ZRC SAZU - Geografski inštitut Antona Melika, Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski regionalno razvojni sklad in Združenje regionalnih razvojnih
agencij. Tematika letošnjih Slovenskih regionalnih dni so demografske spremembe in njihov vpliv na
regionalni razvoj.
Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je prijava preko spletne strani.

Program dogodka bo objavljen v naslednjih dneh.

www.eu-skladi.si

Video
vsebine
EU60S - KRATKE VIDEO
ZGODBE
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 Ekosocialne 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.

Več kratkih zgodb
EU 60s , ki jih
predstavlja TV IDEA,
si lahko ogledate na
spletni strani.
Ste pomislili, da bi lahko iz
odpadnih kokic nastale
proteinske tablice?

Z ureditvijo Soboškega jezera je
položen temeljni kamen za razvoj
vodnih športov.

www.eu-skladi.si

Obvestila
ROADTRIP
PROJEKT ROAD TRIP SE BLIŽA KONCU! UJEMITE JIH NA CILJU TA
KONEC TEDNA!

8 potnikov je na poti od 29.
avgusta do 29. septembra!

Potujejo po dveh različnih trasah:
A. od finskega otoka Aland pa vse do
Kanarskih otokov in
B. od Irske do Cipra.

Potujejo po bodo 17 državah in več kot 35 regijah ter
obiskujejo projekte, ki so bili sofinancirani iz evropskih
sredstev.
Spremljajte njihovo pot na:

#roadtrip
www.eu-skladi.si

Obvestila

GLASOVANJE ZA
REGIOSTARS 2019
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 Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj. Rezultati glasovanja bodo znani na
prireditvi 9. 10. 2019 v Bruslju.

ASI - CELOVITA PODPORA
PODJETJEM ZA AKTIVNO
STARANJE DELOVNE SILE
Slovenija se sooča s problemom staranja prebivalstva. Kljub nujnosti večjega vključevanja
starejših zaposlenih v vseh poklicih, se ti na delovnih mestih soočajo z diskriminacijo in
neenakostjo. Zaradi svoje starosti ne pridejo do enakih priložnosti kot njihovi mlajši kolegi,
navkljub dolgoletnim izkušnjam, znanju in prizadevnosti. Na izziv so se odzvali v okviru
projekta ASI (Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile), ki ga podpira
Evropski socialni sklad.
Spremljajte kampanjo "Stari, imava problem!"

PRIPRAVA NA ZAPOSLITVENI
RAZGOVOR
V okviru projekta »Izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce«
so razvili storitev »Priprava na zaposlitveni razgovor«, s katero zainteresirane brezposelne
osebe z metodo coachinga pripravijo in usposobijo za konkreten razgovor pri delodajalcu.
Brezposelne osebe se lahko na storitev naročijo preko svojega svetovalca.
Storitev se izvaja preko telefona na brezplačni številki Kontaktnega centra 080 20 55.

www.eu-skladi.si

Kontakti
FINA EU TOČKA

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.
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

www.eu-skladi.si

