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izpostavljamo
NOV IN BOLJŠI EVROPSKI SOCIALNI
SKLAD PLUS
Evropska kohezijska politika bo v programskem obdobju 2021 - 2027 obsegala 8 skladov z deljenim
upravljanjem: Kohezijski sklad (KS), Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR), Evropski sklad za
regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad plus (ESS+), Sklad za azil in migracije (AMIF), Instrument
za upravljanje meja in vizume (IUMV), Sklad za notranjo varnost (SNV) in Sklad za pravični prehod.
V tokratni številki vam bolj podrobno predstavljamo Evropski socialni sklad plus (ESS+).
Evropski socialni sklad plus (ESS+), ki je del
dolgoročnega proračuna EU za obdobje 20212027, bo z uresničevanjem Evropskega stebra
socialnih pravic glavni finančni instrument
Unije za krepitev socialne dimenzije Evrope.

Gre za novo »enostavnejšo, a
močnejšo« različico obstoječega
Evropskega socialnega sklada.

Sredstva ESS+ bodo namenjena
naslednjim prednostnim nalogam
in vprašanjem, ki so ključna za
državljane:

Države članice z visokim deležem mladih, ki niso
zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo,
bodo morale vsaj 10 % sredstev ESS+ nameniti
ukrepom, ki spodbujajo zaposlovanje in
aktiviranje mladih.
Države članice naj bi vsaj 25 % sredstev ESS+
dodelile ukrepom, ki spodbujajo socialno
vključevanje in so namenjeni skupinam
prebivalcev, ki pomoč najbolj potrebujejo.
Projekti in programi, sofinancirani s sredstvi
ESS+, bodo osredotočeni zlasti na izzive,
opredeljene v okviru Evropskega semestra.
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izpostavljamo
Struktura in proračun
Novi ESS+ bo bolj usklajen in komplementaren s preostalimi skladi, ki zagotavljajo podporo državljanom
EU, kot so Erasmus, Sklad za azil, migracije in vključevanje, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, in
Program za podporo reformam.

PREDLOG

Evropska
komisija (EK)

milijarde evrov za obdobje
2021-2027, s katerimi bodo
upravljale države članice ob
usmeritvah EK

Novi sklad ESS+ je rezultat združitve
Evropskega socialnega
sklada
Pobude za zaposlovanje mladih
Sklada za evropsko pomoč
najbolj ogroženim
Programa EU za zaposlovanje
in socialne inovacije
Programa EU za zdravje

milijarde evrov za obdobje
2021-2027, s katerimi bo
upravljala EK neposredno
milijonov evrov za zaposlovanje
in inovacije
milijonov evrov za zdravje

www.eu-skladi.si

dobre
zgodbe
RAZVOJ PLATFORME T-SENSE S CERTIFICIRANIMI
AR OČALI ZA OBOGATENO RESNIČNOST
Osnovni namen in cilj projekta Inteligentna platforma T-SENSE sta razvoj in globalna
komercializacija inovativne inteligentne platforme T-SENSE s certificiranimi AR očali za obogateno
resničnost, kar predstavlja prelomni produkt, ki zagotavlja varen, zanesljiv in ekonomsko obvladljiv
sistem za pametno vzdrževanje omrežij.

Platforma TROIA AR je inteligentna spletna
platforma, v okviru katere deluje skupek aplikacij
obogatene resničnosti, ki zajemajo možnosti uporabe
v vseh industrijah.
Združuje obogateno resničnost z zalednimi
informacijskimi sistemi ter podatke, v realnem času in
s pomočjo računalniško ustvarjenih informacij, pošilja
v pametna AR očala, pametne telefone in tablice.

EU prispevek:

803.162 evrov

Podjetje Troia je kot prvo evropsko podjetje prejelo
nagrado na dogodku Maximo World, ki je namenjen
vsem, ki delujejo na področju upravljanja s sredstvi s
pomočjo platforme IBM Maximo.
Podjetje je nagrado v kategoriji najboljša uporaba
Maxima in obogatene ali navidezne resničnosti
prejelo za svojo rešitev T-Sense Enterprise AR.
Za platformo so prejeli tudi Zlato priznanje za
najboljše inovacije v Koroški regiji za leto 2020.

Preberite si še druge dobre zgodbe.

Vir: Arhiv upravičenca
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aktualni
razpisi
MLADI
ŠTUDENTI ISKALCI PRVE ZAPOSLITVE
MLADI MLADI PODJETNIKI

Trajno zaposlovanje mladih 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 15. 11. 2020
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 vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v
obdobju 2019–2022 »E–POSLOVANJE 2019–2022«

Rok za prijavo: 3. rok: 1. 10. 2020 in 4. rok: 1. 10. 2021
Razpisna dokumentacija

Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov

Rok za prijavo: 2. rok: 30. 9. 2020, 3. rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022
Razpisna dokumentacija

Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj
novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne
verige vrednosti«

Rok za prijavo: 4. rok: 30. 9. 2020 in 5. rok: 23. 4. 2021
Razpisna dokumentacija

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

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

SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji

Rok za prijavo: 31. 12. 2020
Razpisna dokumentacija

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje
snovne in energetske učinkovitosti

Rok za prijavo: od 1. 9. 2020 do 31. 11. 2020, 1. 9. 2021 do 31. 11. 2021
Razpisna dokumentacija
Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij

Rok za prijavo: 28. 12. 2021
Razpisna dokumentacija

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

Rok za prijavo: 15. 9. 2021
Razpisna dokumentacija

Javni poziv COVID-19 za nakup zaščitne opreme

Rok za prijavo: 31. 10. 2020
Razpisna dokumentacija

NOVO!
Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih
problemskih območjih – COVID19

Rok za prijavo: 5. 10. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

DELODAJALCI IN
ZAPOSLENI/BREZPOSELNI
SAMOSTOJNI PODJETNIKI LASTNIKI MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ KADROVSKI
DIREKTORJI VEČJIH PODJETIJ ZAPOSLENI - STAREJŠI OD 45 LET ZAPOSLENI - Z NIZKO
IZOBRAZBO BREZPOSELNI

Usposabljam.se 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 12. 2020 do 11.59
Razpisna dokumentacija
Delovni preizkus 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 12. 2020 do 11.59
Razpisna dokumentacija

Javno povabilo k vpisu v evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup
podjetja

Rok za prijavo: do preklica
Razpisna dokumentacija
Zaposli.me

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 15. 11. 2020
Razpisna dokumentacija
Trajno zaposlovanje mladih 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 15. 11. 2020
Razpisna dokumentacija
Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 15. 11. 2020
Razpisna dokumentacija

RAZISKOVALNE, JAVNE IN
DRUGE INSTITUCIJE
UNIVERZE VISOKOŠOLSKI ZAVODI ŠOLE
RAZISKOVALNE IN RAZVOJEN ORGANIZACIJE
REGIONALNE IN LOKALNE OBLASTI
REGIONALNE IN LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE
TEHNOLOŠKI PARKI INKUBATORJI IN DRUGE USTANOVE

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih
oblik varstva/začasnih namestitev za starejše

Rok za prijavo: 3. rok (skrajni rok): 16. 10. 2020 do 15.00
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih
2020, 2021 in 2022

Rok za prijavo: skrajni rok: 16. 11. 2020
Razpisna dokumentacija

KMETI,
GOZDARJI IN RIBIČI
NOSILCI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI SO VPISANI V REGISTER MLADI KMETJE
LASTNIKI GOZDOV AGRARNE SKUPNOSTI RIBIČI

5. javni razpis za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

5. javni razpis za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

4. javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

5. javni razpis za produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za ukrep inovacije v akvakulturi

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

2. javni razpis za ukrep Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka
akvakultura

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

1. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj
nekmetijskih dejavnosti

Rok za prijavo: 21. 10. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

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

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

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

Rok za prijavo: 15. 10. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto
2020

Rok za prijavo: 12. 10. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

14. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto
2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih
zahtev na področju zaščite rejnih živali

Rok za prijavo: 19. 10. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma
razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Rok za prijavo: 26. 10. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

13. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto
2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

Rok za prijavo: 21. 10. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto
2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter
izboljšanju okolja

Rok za prijavo: 4. 11. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 20142020 za leto 2020

Rok za prijavo: 30. 9. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

napovedani
razpisi
Napovedani razpisi .
Napovedani razpisi vezani na
COVID-19.

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 na
Primorskem in Nova Univerza: za projekta v vrednosti 31.200 evrov bo
Evropski socialni sklad prispeval 24.960 evrov.
Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle – Občina
Rogaška Slatina: za projekt v vrednosti dobrih 2,3 milijona evrov bo Evropski
sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 900.000 evrov.

Več na povezavi.
Podpora za finančne instrumente za omilitev posledic ekonomske krize zaradi
epidemije COVID-19 v obdobju 2020–2023: Evropski sklad za regionalni
razvoj bo prispeval 65 milijonov evrov.

Več na povezavi.
Mreža podjetniških inkubatorjev – Poslovni objekt Aurea Gorica pri Slivnici:
za projekt v vrednosti skoraj 1,3 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni
razvoj prispeval dobrih 500.000 evrov.

Več na povezavi.
Odvajanje in čiščenje v porečju Kolpe – Občina Metlika: za projekt v vrednosti
952.000 evrov bo Kohezijski sklad prispeval okvirno 336.000 evrov.

Več na povezavi.
2. tir železniške proge Divača-Koper (gradnja tunela T8, viadukta V1
Gabrovica in viadukta V2 Vinjan): Kohezijski sklad bo prispeval 80 milijonov
evrov.

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.

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.
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Portali in
platforme
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.
V Sloveniji pa Finančne instrumente
upravlja SID banka v okviru Sklada
skladov, kjer lahko pridobite podrobnejše
informacije o njihovih produktih.

SPLETNA PLATFORMA ZA UČENJE O POLITIKAH
V OKVIRU PROGRAMA INTERREG EUROPE
Spletna platforma za učenje o
politikah v okviru medregionalnega
programa Interreg Europe 20142020 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.
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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.
Poletna izdaja revije Panorama.
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Obvestila
NAGRADNA IGRA - MOJA POLETNA EU
FOTOGRAFIJA
Ste se to poletje potepali po EU
projektih? Morda spoznali kakšnega
novega v svoji okolici ali pa
oddaljenem kotičku Slovenije? Ste se
morda izobraževali ali pa ustvarjali v
okviru kakšnega EU projekta?
Če ste te utrinke ujeli v fotografski
objektiv, nam pošljite fotografijo na
FB messanger ali info.svrk@gov.si in
pripišite, kako je povezana s strani EU
sofinanciranimi projekti. Lahko nam
zaupate tudi, kaj ste tam počeli in
kako ste se imeli.

NAGRAJUJEMO
VAS Z DOBRIMI
ZGODBAMI
sofinanciranimi iz evropskih sredstev

Konec oktobra bomo izbrali najbolj
zanimive fotografije, tiste, ki bodo
pripovedovale dobre EU zgodbe in jih
nagradili. Vsak, ki bo sodeloval pa bo
prejel tudi praktično nagrado.

Fotografije bomo objavili na naših
družbenih omrežjih, zato s pošiljanjem
fotografij soglašate s temi objavami
in zagotavljate, da so fotografije vaše
ter imate zanje potrebna soglasja.

Vstopnici za Interaktivni doživljajski park
Expano za 2 osebi

Krema Bee Natural podjetja Bee Natural Benjamin Pregl s.p.
Paket Pokic z različnimi okusi podjetja Kokica d.o.o.
Praktične nagrade
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Obvestila

ŠTUDIJA NA TEMO RAZUMEVANJA TEHNIČNE
PODPORE PRI PORABI KOHEZIJSKIH SREDSTEV
Evropska komisija je objavila študijo, ki jo je izdelala na pobudo
držav članic in katere namen je izboljšati razumevanje tehnične
pomoči pri porabi kohezijskih sredstev v obdobju 2014–2020.
Poročilo ocenjuje zmogljivost javnih uprav za pripravo,
upravljanje in izvajanje projektov kohezijske politike EU ter za
odstranjevanje pomembnih ovir za naložbe.

RAZPIS ZA EVROPSKI ZELENI
DOGOVOR
Evropska komisija je objavila milijardo evrov vreden razpis za
evropski zeleni dogovor. Nanj se lahko prijavijo raziskovalni in
inovacijski projekti, namenjeni reševanju podnebne krize ter
varovanju edinstvenih ekosistemov in biotske raznovrstnosti
Evrope.
Gre za doslej največji razpis programa Obzorje 2020.
Rok: 26. 1. 2021.

EVROPSKI TEDEN
REGIJ
Evropski teden regij in mest bo tokrat potekal v digitalni obliki,
zato je udeležba še bolj preprosta.
Registracija je že odprta!
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Dogodki
KOMPETENTNA SLOVENIJA

Napovednik delavnic

Delavnice so za udeležence brezplačne. Zaradi omejenega števila mest se
lahko prijavi le ena oseba iz posameznega podjetja. Več informacij o
delavnicah najdete na prenovljeni spletni strani Javnega štipendijskega,
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Tema delavnice

Datum

Lokacija

IBF Matchmaking Workshop I, Jurij
Giacomelli

7. in 14. 10. 2020 (10.3012.30, 15.00-17.00)

e-usposabljanje

Google oglaševanje - osnovno

9. 10. 2020
(9.00-12.00)

e-usposabljanje

Digitalna poslovna preobrazba in
optimizacija, Renato Burazer in
Dobran Juričan

12. 10. 2020
(13.00-16.30)

e-usposabljanje

Sinergično voditeljstvo v digitalni
poslovni kulturi, Marko Kostelec in
Janez Žezlina

13. 10. 2020
(13.00-16.30)

e-usposabljanje

Training of the Circular Expert
Practitioners, Usposabljanje krožnih
strokovnjakov iz prakse, Jurij Giacomelli

13. 10. 2020
(15.30-17.30)

e-usposabljanje

Delavnica Instagram, Tina Dobovšek

15. 10. 2020

e-usposabljanje

Google oglaševanje - napredno, Red
Orbit

16. 10. 2020
(9.00-12.00)

e-usposabljanje

Videografije s pametnim
telefonom, Dražen Štader

19. 10. 2020

e-usposabljanje

Upravljanje s spremembami in
umetnost pozitivnosti, Simona Lobnik
Ambrožič

20. 10. 2020
(9.00-12.30)

e-usposabljanje

Facebook oglaševanje - osnovno, Red
Orbit

23. 10. 2020
(9.00-12.00)

e-usposabljanje
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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 vam
želimo!
Oblikovanje, urejanje in lektura: Nataša Rojšek in Nataša Kogej
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