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Pozdravljeni dragi bralci Vizije kohezije!

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko se trudimo zagotavljati celovito
obveščenost javnosti o izvajanju evropske kohezijske politike v Sloveniji.
V novi perspektivi 2021 – 2027 je posebna pozornost namenjena nagovarjanju in ozaveščanju
mladih, ki jim želimo s poljudnim pristopom in preko projektov, namenjenih mlajši populaciji,
približati pomen investiranja in odgovornega upravljanja z evropskimi sredstvi.
Leto 2022 je evropsko leto mladih, ki osvetljuje pomen evropske mladine za izgradnjo boljše
prihodnosti – bolj zelene, bolj vključujoče in digitalne. Z veliko priložnostmi za učenje, deljenjem
vizij, spoznavanjem ljudi in sodelovanjem v dejavnostih po vsej Evropi je evropsko leto mladih
trenutek, da gremo naprej z zaupanjem in upanjem po pandemiji.

ODLOČITVE O PODPORI

KREPIMO ZDRAVSTVO
S prenovo bo UKC Ljubljana pridobil neto približno 2.900 kvadratnih metrov prenovljenih
uporabnih površin.

Evropska sredstva
iz pobude React-EU

ZA UREDITEV
STAVBE ZVD V UKC
LJUBLJANA

Ministrstvo za zdravje bo v okviru projekta prenovilo in ustrezno
opremilo stavbo nekdanjega ZVD v UKC Ljubljana, ki bo v celoti
namenjena zdravstveni dejavnosti in bo primerna za delovanje
nekaterih posebnih laboratorijev kliničnih notranjih
organizacijskih enot UKC Ljubljana in s tem zmanjšalo njihov
trenutni prostorski primanjkljaj. Namen investicije je zmanjšati
tveganje za prenos okužb s COVID-19 in drugimi klicami na
paciente Urgentnega bloka ter preprečiti s tem povezane
zdravstvene zaplete in slabše izide zdravljenj.

KREPIMO SLOVENSKI TURIZEM
Odobrena evropska sredstva za razpis, ki bo naslavljal krepitev odpornosti
slovenskega turizma.

Evropska sredstva iz
pobude React-EU
ZA VLAGANJE V
KAKOVOSTNO IN
TRAJNOSTNO
PREOBLIKOVANJE TER
KREPITEV
ODPORNOSTI
TURIZMA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo izvedlo
javni razpis, ki bo naslavljal krepitev odpornosti slovenskega
turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter
znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane
vrednosti v turizmu. Javni razpis bo pripomogel k razvoju
trajnostnega, avtentičnega, butičnega turizma, ki temelji na
kakovostnih produktih in izkoriščanju izjemnih naravnih
potencialov. Poudarek razpisa bo na razvoju celostnih
storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo
pozicionirajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo
turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost.

POVEZUJEMO SLOVENIJO
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila še
eno v nizu naložb, v okviru katerih z evropskimi sredstvi povezujemo Slovenijo.

Evropska sredstva

ZA VZHODNO OBVOZNICO V
RAVNAH NA KOROŠKEM

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) in občina Ravne na
Koroškem bosta v okviru projekta izdelali projektno dokumentacijo, ki bo
podlaga za pridobitev vseh dovoljenj za gradnjo in izpolnitev vseh pogojev za
začetek gradnje hitre ceste. Občina Ravne bo skladno s svojimi pristojnostmi
prevzela aktivnosti umeščanja obvoznice v prostor, medtem ko bo DRSI
prevzel aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj
in gradbenega dovoljenja (DGD) ter dokumentacijo za izvedbo gradnje
(PZI). Z izgradnjo navezovalne ceste bo uporabnikom ceste z Mežiške doline
omogočen hitrejši in boljši dostop do novozgrajene hitre ceste, na obstoječih
cestah Raven pa se bodo prometne obremenitve zmanjšale, posledično se
bodo zmanjšali negativni vplivi na okolje in stroški uporabnikom. Skrajšanje
potovalnega časa do TEN-T omrežja bo omogočilo večjo konkurenčnost
gospodarstva v regiji in zmanjšalo odliv prebivalcev iz regije.

RAZPISI

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Trajnostno
preoblikovanje
slovenskega turizma

Transnacionalni program
Interreg ALPSKI PROSTOR:
razpis za standardne projekte
in projekte manjše vrednosti

Erasmus+ za leto 2022:
Izobraževanje in usposabljanje,
mladina, šport in Jean Monnet

Za zaščito živali na paši pred
velikimi zvermi

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Za širokopasovno infrastrukturo
– zagotavljanje dostopa do
širokopasovnega interneta in
rešitev v zvezi z e-upravo

Dejavnosti sodelovanja
lokalne akcijske skupine

Raziskave in inovacije EU,
Obzorje Evropa

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Za sodelovanje med
udeleženci v dobavni verigi

Za ribiška pristanišča,
mesta iztovarjanja,
prodajne dvorane in zavetja

Občine, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja
za občine

Posojila za financiranje projektov celovite
energetske prenove javnih stavb

Občine, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Investicije v vodovodne sisteme

Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode

Podjetniki, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Krediti za blažitev posledic epidemije
COVID 19

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih
prek showroomov

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na
mednarodnih sejmih v tujini

Podjetniki, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Daljinsko ogrevanje na OVE

Proizvodnja električne energije z izrabo sončne
energije

Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI
Prenos lastništva

Možnost izdelave prototipa

Statusno preoblikovanje družb

Celostno vrednotenje okoljskih vplivov

Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI

Pridobitev certifikatov

Dvig digitalnih kompetenc

Kibernetska varnost

Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI
Patenti, modeli, znamke

Udeležba na mednarodnih forumih

Udeležba gospodarskih delegacij v tujino

Uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM

Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

Za raziskave, razvoj in inovacije za MSP

Mikroposojila

Lastniško in kvazi lastniško financiranje

Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije
iz Sklada skladov COVID-19
Krediti za MSP, kriti z jamstvom SID banke

Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

Mikroposojila za MSP iz Sklada skladov COVID-19

Financiranje projektov urbanega razvoja
za podjetja

Mikrokrediti

Posojila za financiranje projektov celovite
energetske prenove javnih stavb

Delodajalci in zaposleni, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje

Zaposli.me 2020

Delovni preizkus 2020-2022

Usposabljam.se 2020-2022

Delodajalci in zaposleni, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje

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

Sofinanciranje upravičenih stroškov dela
raziskovalca

Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Naložbe namenjene izvajanju nadstandardnih zahtev na
področju zaščite rejnih živali

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj
kmetijskih proizvodov za leto 2021

Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz
kmetijstva

Za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja

Za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti

Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo
sanacije gozdov

Dela za odpravo škode in obnovo gozda

Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Za zdravje in varnost

Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo

Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Ne spreglejte | NAPOVEDANI RAZPISI

AKTUALNO

VABILO NA SPLETNO KONFERENCO:
SLOVENIJA NA POTI V DIGITALIZACIJO

V petek, 4. februarja 2022 bo potekala spletna konferenca Slovenija na poti v
digitalizacijo: Načrt za okrevanje in odpornost, druge finančne spodbude in primeri
dobre prakse, ki jo gostita Evropska investicijska banka in Evropska komisija.
Na dogodku bodo med drugim sodelovali: minister za digitalno preobrazbo Mark Boris
Andrijanič, državna sekretarka v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko mag. Monika Kirbiš Rojs, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž
Korošok in v.d. direktorja Urada RS za okrevanje in odpornost Janez Mravljak.

Za povezavo do
vabila in dodatne
informacije:

POVABILO PARTNERJEM K SOOBLIKOVANJU
PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko je v polnem zagonu priprave ključnih
dokumentov za prihajajočo finančno perspektivo
2021-2027.
Zavedamo se, da je pri pripravi tako pomembnih
dokumentov komunikacija z deležniki izjemnega pomena.
Vaše pobude in predloge za sporazum o partnerstvu lahko
podate

SPLETNA DELAVNICA | Slovenija na poti v digitalizacijo
Predstavništvo Evropske komisije in Evropska investicijska banka
gostita spletno konferenco »Slovenija na poti v digitalizacijo:
Načrt za okrevanje in odpornost, druge finančne spodbude in
primeri dobre prakse«.
Na dogodku bo med drugimi sodelovala tudi državna sekretarka
mag. Monika Kirbiš Rojs, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko.
Delavnica bo potekala v petek, 4. februarja 2022,
9:30 do 13:15 preko spleta.

Prijave na delavnico
Udeleženci konference se bodo lahko seznanili s spodbudami za
digitalizacijo iz slovenskega načrta za okrevanje in odpornost ter s
primeri dobre prakse Evropske investicijske banke na področju
digitalizacije prometa in e-uprave.
Udeleženci so vabljeni, da morebitna vprašanja zastavijo že ob
prijavi ali kasneje tekom konference.

NEW EUROPEAN BAUHAUS 2022
New European Bauhaus je ustvarjalna in interdisciplinarna pobuda, ki
povezuje evropski zeleni dogovor z našim življenjskim prostorom in
izkušnjami. Združuje državljane, strokovnjake, podjetja in institucije,
da si ponovno zamislijo trajnostno življenje v Evropi in zunaj nje.
Poleg ustvarjanja platforme za eksperimentiranje in povezovanje,
pobuda podpira pozitivne spremembe tudi z zagotavljanjem dostopa
do sredstev EU za lepe, trajnostne in vključujoče projekte.
Na evropskem razpisu New European Bauhaus je v lanskem letu
slavil tudi projekt iz Slovenije. Andrej Fideršek iz Žalca bo svojo 130
let staro hišo porušil, njene dele pa uporabil pri gradnji nove
funkcionalne hiše brez odpadkov, ki se bo prilagajala podnebnim
spremembam.
Prijave za nagrado New European Bauhaus za leto 2022 so odprte! Po
uspehu prvih nagrad lani, z več kot 2000 prispelimi prijavami iz vse
Evrope in zunaj nje, vas ponovno vabimo da sodelujete s svojimi
prispevki.

Nagrade podpirajo mlajšo generacijo pri
razvoju nastajajočih konceptov in idej.

Rok za oddajo prispevkov je 28. februar do 19.00.

Več

ZA MLADE

ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE
Štipendije za deficitarne poklice
Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v
izobraževalne programe za poklice, za katere je na trgu zaznati
razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih
kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.
Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij. Nov razpis za šolsko leto
2022/2023 bo Javni sklad objavil predvidoma konec januarja 2022.

Več
Štipendija za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin
Franklin mednarodnem poletnem institutu za leto 2022
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS bo
slovenskemu dijaku podelil štipendijo za pokrivanje stroškov
udeležbe na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu
v ZDA. Rok za prijavo: 1. 6. 2022

Več

ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov
v tujini
Namenjene so štipendiranju študijskih obiskov dijakov in študentov
od 1. 9. 2021 dalje, pri čemer se mora študijski obisk dijaka pričeti
najkasneje do vključno 31. 8. 2022.
Rok prijave: do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30.
9. 2022.

Več

MLADI ZAPOSLENI
Učne delavnice 2020: spodbude delodajalcem za zaposlovanje
mladih
Mesečna subvencija po 740 EUR za zaposlitev brezposelnih
udeležencev praktičnega usposabljanja v programu Učne
delavnice. Delovno razmerje je za najmanj pol leta, z možnostjo
podaljšanja še za najmanj pol leta.
Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 12. 2022.

Več
Praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz
socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov
usposabljanja. V letih od 2020 do 2022 je predvidena vključitev 528
brezposelnih v učne delavnice pri delodajalcih s področja
socialnega podjetništva iz vse Slovenije.
Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2022.

Več

DOBRE ZGODBE

DOBRE ZGODBE MESECA JANUARJA
Projekt PUM-O
Tudi v Sloveniji se zavedamo, da je izobraževanje temelj razvoja družbe.
Ena izmed možnosti izobraževanja za mlade je projekt Projektno učenje
mlajših odraslih PUM-O, ki je namenjen vsem ranljivim mlajšim odraslim.
Ideja programa je razvijati potencial mladostnikov z namenom uspešnega
vključevanja v izobraževanje, razvijanja poklicne identitete, uspešne
socialne integracije, kreativnega preživljanja prostega časa, razvijanja
samoiniciativnosti in podjetnosti ter tako uspešnega vključevanja na trg
dela.

Več o projektu

Program PUM-O je namenjen mladim od 15 do 26 let, poteka celo leto,
vse dni od ponedeljka do petka po sedem ur dnevno. Udeleženec se vanj
vključuje predvidoma za obdobje 10 mesecev z individualno možnostjo
podaljšanja ali skrajšanja, odvisno od njegovih potreb, opredeljenih v
kariernem načrtu, in zunanjih okoliščin, ki vplivajo na uresničevanje
zastavljenih ciljev.

DOBRE ZGODBE MESECA JANUARJA
KARIERNI PLAC, karierni center za mlade
V katero smer nadaljevati šolanje? Vprašanje, s katerim se v tem
trenutku poistoveti marsikateri mladostnik.
V Ljubljani je marca 2019 pod okriljem Javnega zavoda Cene
Štupar začel delovati Karierni plac – karierni center za mlade.
Izvajajo aktivnosti na področju karierne orientacije za šolajočo se
mladino, starše in strokovne delavce. Mladim med 6. in 19. letom
nudijo možnost individualnega informiranja, testiranja,
svetovanja s področja načrtovanja in vodenja kariere in podporo
pri odločanju.
Izvajajo tudi delavnice v šolah, organizirajo aktivnosti kot so obiski
delodajalcev, karierne kvize, hitre zmenke ter učne in debatne
delavnice.

Več o projektu

DOBRE ZGODBE MESECA JANUARJA
Spletni portal FRANČEK
Spletni portal Franček je plod širokega sodelovanja pod vodstvom
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Prinaša jezikovno
svetovalnico za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika.

Portal Franček je e-orodje, ki prinaša vsebine, posebej prilagojene vsaki
od treh starostnih skupin učencev (prva, druga in tretja triada OŠ ter
srednja šola). Sodelujejo z učitelji in učenci z 19 vzgojno-izobraževalnih
zavodov s skupno 537 oddelki.

Več o projektu

Spletno jezikovno e-orodje je prvo celovito slovarsko-slovnično
orodje te vrste na Slovenskem. Je inovativno učno e-orodje, ki je kot
organsko povezana kombinacija več e-orodij neposredno uporabno pri
izpolnjevanju osnovnih ciljev učnega načrta za slovenščino v osnovni in
srednji šoli. Orodje uvaja učence in dijake v delo s spletnimi slovarji in
spletnimi slovničnimi priročniki.

DOBRA ZGODBA OBČINE METLIKA

V občini Metlika se zavedajo, da je na območju Bele krajine slabo razvit javni
potniški promet (razpršena poselitev), zato so še bolj pogosti prevozi z osebnimi
vozili. To se odraža v povečanem prometu, ki dodatno obremenjuje življenjsko
okolje z izpustom toplogrednih plinov in hrupom. Uporabljajo namreč predvsem
vozila z notranjim izgorevanjem na bencin ali dizel.

Zato so se odločili zgraditi infrastrukturo za trajnostne oblike mobilnosti, kot so
hoja, kolesarjenje in vožnja na električni pogon. Gradijo pločnike, kolesarske poti,
polnilnice za električna vozila in električna kolesa, v teku je projekt za postavitev
stojal in nadstrešnic za parkiranje koles v mestu Metlika.

S projektom e-mobilna Metlika želijo izvesti:
 reševanje problematike mobilnosti med podeželjem in urbanimi središči na
okolju prijazen način z uporabo e-avtomobila, predvsem za posebne ciljne
skupine, kot so starostniki in invalidi;
 vključevanje alternativnih oblik prevozov v turistično ponudbo mesta;
 izobraževalne dogodke in delavnice za osveščanje o trajnostni mobilnosti.

Več o projektu

Imate vprašanje glede evropske kohezijske
politike, razpisov, možnosti financiranja?
Vaša kohezijska svetovalka EMA je le en klic
ali klik stran.

www.eu-skladi.si

UPORABNE POVEZAVE
Čezmejni programi

Transnacionalni programi

Medregionalni programi

UPORABNE POVEZAVE in KONTAKTI

Za vse informacije v zvezi s komuniciranjem sva vam
na voljo:
Klavdija Operčkal
Nacionalna koordinatorica za komuniciranje EKP
Marjanca Scheicher
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