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Spoštovane državljanke, spoštovani državljani.

Naša domovina letos praznuje okroglo obletnico. Pred tridesetimi leti je Slovenija postala država.
Samostojna in svobodna.
Pred tridesetimi leti so se uresničile tisočletne sanje mnogih generacij. Veliko poguma, odrekanj
in žrtev je bilo na tej poti. Vendar smo uspeli. Povezani in skupaj.
Trideset let že gradimo našo državo. Skoraj dve desetletji tudi z evropskimi sredstvi. Preko
številnih projektov. Vsak dan in na vsakem koraku. V vsaki občini, v vsaki regiji, širom po
Sloveniji.
Želim si, da bi nas ob tridesetletnici ponovno preplavil tisti zanos, ki nas je takrat povezal pri
uresničitvi naših zgodovinskih sanj. Želim si, da bi skupaj in povezani gradili našo skupno
prihodnost. Za vse, ki prihajajo za nami.
Zahvala vsem, ki ste v zadnjih tridesetih letih na različnih področjih dali svoj prispevek pri gradnji naše skupne domovine, naše Slovenije, posebno tistim, ki ste z
orožjem pred tridesetimi leti branili plebiscitno odločitev slovenskega naroda. In globoka hvaležnost vsem, ki so za našo skupno domovino dali največ – svoja življenja.
Čestitke ob dnevu državnosti. Naj se naše skupno praznovanje iz Slovenije razširi tudi v vsak delček sveta, kjerkoli se že nahajate.

Zvone Černač
minister

ODLOČITVE O PODPORI

V MESECU JUNIJU SMO NAMENILI
Boljši pogoji za bolnike in zaposlene v UKC Ljubljana!

50 milijonov €
nepovratnih sredstev iz
pobude React-EU
ZA CELOVITO
ENERGETSKO PRENOVO
UNIVERZITETNEGA
KLINIČNEGA CENTRA
LJUBLJANA

V okviru projekta bo izvedena celovita energetska sanacija
dveh stavb UKC Ljubljana na Zaloški cesti 7, tako glavne
stavbe (hospital) kot tudi starega dela stavbe –
Diagnostično-terapevtske službe.

V MESECU JUNIJU SMO NAMENILI

296.000 €
ZA TEMATSKO POT V
NOVEM MESTU

553.000 €
ZA ODVAJANJE IN
ČIŠČENJE ODPADNE
VODE V POREČJU DRAVE
V OBČINI ŠENTILJ

612.000 €
ZA KMETIJSKOPOSLOVNO CONO V
DOBROVNIKU

560.000 €
ZA PROMOCIJO
POKLICNEGA
IZOBRAŽEVANJA

1,1 mio €
ZA TELOVADNICO,
UČILNICE IN IGRIŠČE
V OŠ STANETA
ŽAGARJA - KRANJ

4,8 mio €
ZA NADGRADNJO
VODOVODNEGA
SISTEMA V POMURJU

V MESECU JUNIJU SMO NAMENILI

2,5 mio €
ZA REKONSTRUKCIJO
CESTE CERKNICABLOŠKA POLICA

3,7 mio €
ZA ODVAJANJE IN
ČIŠČENJE ODPADNE VODE
V POREČJU LJUBLJANICE –
OBČINA BREZOVICA

280.000 €
ZA DNEVNO
VARSTVO STAREJŠIH
V KRANJU

1,1 mio €
ZA ODVAJANJE IN
ČIŠČENJE ODPADNE
VODE V POREČJU DRAVE
– OBČINA DUPLEK

2,6
€ mio €
ZA OSKRBO S
PITNO VODO V
SAVINJSKI REGIJI

1,4 mio €
ZA CESTNO IN
KOLESARSKO
INFRASTRUKTURO
V GROSUPLJU

V MESECU JUNIJU SMO NAMENILI
280.000 €
22 mio €
ZA NADGRADNJO
VODOVODNEGA
SISTEMA V POMURJU

554.000 €
ZA ŠIRITEV POSLOVNOEKONOMSKE
INFRASTRUKTURE V
AJDOVŠČINI

ZA ODVAJANJE IN
ČIŠČENJE ODPADNE
VODE V POREČJU
ZGORNJE SAVE –
OBČINA GORJE

386.000 €
ZA KOLESARSKO
POVEZAVO TREBNJEMIRNA-MOKRONOG

890.000
€
€
ZA POSLOVNO
CONO OTIŠKI VRH

RAZPISI

Ne spreglejte | NOVI RAZPISI

Za zaposlovanje
in usposabljanje v
kulturi

Za digitalno
preobrazbo malih in
srednje velikih podjetij

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Za uresničevanje
ciljev strategij
lokalnega razvoja

Za blaženje podnebnih
sprememb in prilagajanje
nanje

93 milijonov evrov
nepovratnih
sredstev iz
pobude React-EU
za kvalitetno in
varno starost v
javnem
institucionalnem
varstvu v vseh
slovenskih regijah

Za izobraževanje –
krepitev človeških
virov

Stanovanjske skupine za
mlajše od 65 let

Občine, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja
za občine

Energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

Posojila za financiranje projektov
celovite energetske prenove javnih stavb

Podjetniki, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI
Mentor inovativnih start up podjetij
Razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0
Trajnostna poslovna strateška transformacija
Elektronsko poslovanje
Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih
prek showroomov
Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na
mednarodnih sejmih v tujini

Podjetniki, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI
Male vetrne elektrarne

Daljinsko ogrevanje na OVE
Proizvodnja električne energije z izrabo sončne
energije

Sofinanciranje obratovalnih stroškov v gostinstvu in
turizmu v času epidemije COVID-19

Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI
Prenos lastništva

Patenti, modeli, znamke

Udeležba na mednarodnih forumih

Udeležba v gospodarskih delegacijah v tujino

Uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM
Statusno preoblikovanje družb

Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI
Za raziskave, razvoj in inovacije
Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke
Za financiranje naložb v razvoj novih poslovnih
modelov
Mikroposojila

Lastniško in kvazi lastniško financiranje

Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI
Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije iz
Sklada skladov COVID-19

Mikroposojila za MSP iz Sklada skladov COVID-19
Financiranje projektov urbanega razvoja za
podjetja
Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij
So-investiranje z zasebnimi investitorji
Posojila za financiranje projektov celovite
energetske prenove javnih stavb

Delodajalci in zaposleni, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje
Trajno zaposlovanje mladih 2020
Delovni preizkus 2020/2021

Usposabljam.se 2020/2021
Zaposli.me 2020

Delodajalci in zaposleni, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih
partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi
šolami v izobraževalnem procesu

Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje

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

Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Dela za odpravo škode in obnovo gozda

Zdravje in varnost

Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo
sanacije gozdov

Mladi, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Trajno zaposlovanje mladih

Štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto
2021/2022

Ne spreglejte | NAPOVEDANI RAZPISI

AKTUALNO

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. Dopolnjen osnutek Sporazuma o
partnerstvu, ki smo ga poslali Evropski komisiji 21.
januarja 2021, je v procesu usklajevanja in
predstavlja podlago za pripravo operativnih
programov.
Zavedamo se, da je pri pripravi tako pomembnih
dokumentov komunikacija z deležniki izjemnega
pomena. Vaše pobude in predloge za sporazum o
partnerstvu lahko podate

OBLIKOVALSKI IZZIV!
Iščemo najbolj inovativno oblikovalsko rešitev za slogan
„Evropska sredstva povezujejo“!
Si kreativen? Imaš idejo, kako bi bil lahko slogan „Evropska
sredstva povezujejo“ še bolj privlačen za mlade in mlade po
srcu? Pošlji nam jo na info.svrk@gov.si in morda boš prav ti
tisti, ki bo osvojil GoPro kamero!

P. S. Najboljšo oblikovalsko rešitev za „Evropska sredstva
povezujejo“ bomo razglasili septembra 2021. Seveda nam
lahko pošlješ neomejeno število predlogov.

SELFI KAMPANJA ZA MLADE
Mladi, ne spreglejte odlične poletne priložnosti!
Sodelujte v selfi kampanji evropske kohezijske politike in
osvojite priročne nagrade.
V svoji občini poiščite projekt, ki je bil (so)financiran z
evropskimi sredstvi, naredite selfi pred izvedenim projektom
ali pred tablo, ki ga opisuje, in objavite na družbenem
omrežju Facebook ali Instagram s ključnikom
#EUvmojiobčini.
Prav vsak izmed vas bo prejel promocijsko darilo iz
raznolikega nabora po izbiri!

Akcija traja od 1. julija do 31. avgusta
2021. Pogoji sodelovanja so objavljeni
na spletni strani www.eu-skladi.si.

ROAD TRIP ZA MLADE!

Si za en »road trip«?
Bi študentske počitnice izkoristil/-a za raziskovanje
Slovenije? Bi ob tem še zaslužil/-a?
Iščemo dve ekipi študentov, eno iz zahodnega in
drugo iz vzhodnega dela Slovenije, ki bi se podali po
poteh projektov, ki so bili (so)financirani z evropskimi
sredstvi. O svojih doživetjih boste s slovensko
javnostjo delili zanimive utrinke v obliki video
dnevnikov.

Pokažimo lepote naše dežele in dosežke, ki nam jih
je omogočila evropska kohezijska politika. Svojo
priložnost poišči na tvojem študentskem servisu.

FOTORAZSTAVA | Evropska sredstva povezujejo
Fotografska razstava Evropska sredstva povezujejo je
zaključila popotovanje po slovenskih regijah – ustalila se je
na Brdu pri Kranju, kjer bo na ogled ves čas slovenskega
predsedovanja Svetu EU. Vabljeni, da si jo ogledate!

Več o fotografski razstavi si lahko preberete

DELAVNICA | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Delavnice Kompetentne Slovenije
Prijavite se na katero od raznolikih tematskih delavnic v sklopu Kompetentne Slovenije, ki jih izvajajo vrhunski slovenski
in tuji strokovnjaki. Odprte so prijave na naslednje dogodke:
• poLETna KOCkreativa (cikel 5 delavnic za krepitev agilnosti in kreativnosti),

• poLETni KOC-HR (cikel 7 delavnic za kadrovike),
• Kreativna miselnost ter tehnike za reševanje problemov,
• Kreativne tehnike za generiranje prebojnih oz. „out of the box“ idej,
• Kreativnost za time in
• Bodite pravi „vrtnar“ za močan imunski sistem
in vitalnost.
Več
 Program sofinancira Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada

DOBRE ZGODBE

DOBRE ZGODBE MESECA JUNIJA
Čezmejni program upravljanja biosfernega območja,
Interreg, Mura-Drava-Donava
V okviru projekta so bila razglašena tri biosferna
območja: Biosferno območje Bačko Podonavje (Srbija), Biosferno
območje Mura (Slovenija) ter Biosferno območje Spodnja dolina
Mure (Avstrija).
Med drugim je bilo vzpostavljenih 8 učilnic na prostem,
imenovanih rečna šola. V Sloveniji le-to najdete v Polanskem
logu.

Več o projektu

Upravičenci so izkoristili tudi priložnost za pripravo koncepta
revitalizacije reke Mure in njenega poplavnega prostora. V sklopu
projekta so tako pripravili dva, za bodočnost reke Mure,
pomembna dokumenta: Akcijski načrt obnove rečnih in obrečnih
habitatov na območju Natura 2000 Mura in Koncept
interpretacije narave na območju Natura 2000 Mura.

DOBRE ZGODBE MESECA JUNIJA
Vrata v Pomurje in ureditev Soboškega jezera,
Murska Sobota
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.
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 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.

Več o projektu

Z vzpostavitvijo regijskega promocijskega centra »Vrata v
Pomurje« se je na območju Mestne občine Murska Sobota
umestilo dejavnosti, ki bodo pomembne za gospodarsko in
turistično promocijo tako občine kot tudi celotne pomurske regije.

DOBRE ZGODBE MESECA JUNIJA
Prenova mestnega središča, Murska Sobota
Projekt Prenova mestnega središča – 1. faza se je izvajal na dveh
območjih, in sicer na območju Trga zmage in južnega dela
Slovenske ulice.
 Prenova Trga zmage je potekala v treh sklopih in sicer: plato na
severni strani, ki je dobil ime Drevored Martina Luthra, prehod s
pločnikom v bližini evangeličanske cerkve ter parkovni del.
 Na območju Slovenske ulice - južni del, in sicer od križišča s
Slomškovo ulico do krožišča pri Hotelu Zvezda, se je prenovila
celotna površina ulice, pločnikov in površin za kolesarje, tako da
so vse ureditve v isti ravnini brez višinskih razlik. Vzpostavljen je
bil skupni prostor, s prednostjo za pešce in kolesarje, promet pa
je omogočen pod posebnim režimom.
Več o projektu

DOBRA ZGODBA MESTNE OBČINE MARIBOR
Celovita prenova Glavnega trga s Koroško cesto v MO Maribor
Koroška cesta je v središču mesta Maribor
predstavljala eno najbolj prometnih cest. V povprečju
se je po cesti, ki teče ob robu Glavnega trga, peljalo
približno 18 000 vozil dnevno, prav tako pa je po njej
teklo 9 linij mestnega potniškega prometa. Zaradi
posledic prometne preobremenjenosti Glavni trg v
neposredni bližini ni služil svojemu namenu, saj ga je
le-ta popolnoma degradirala. Koroška cesta in Glavni
trg sta namreč umeščena v enega starejših delov
mesta, kjer so značilne stare, spomeniško zaščitene
stavbe.

MO Maribor se je vsled temu odločila, da bo sledila
zgledu mest, ki trge in ulice odpirajo ljudem, zato je
Glavni trg in Koroško cesto s skupno površino 10.000
m2 celovito prenovila v kakovosten urbani prostor.

DOBRA ZGODBA MESTNE OBČINE MARIBOR

Prenova območja je bila izvedena na podlagi javnega
natečaja iz leta 2010 – do izvedbe projekta je bila
ohranjena celotna arhitekturna ureditev območja,
naknadno pa je bil dodan še vodni motiv v obliki
fontane, ki je tako pri Mariborčanih kot turistih
nadvse priljubljena. Trg in cesta sta tlakovana z
avtohtonim naravnim kamnom, dostop za motorna
vozila pa je zdaj mogoč samo za stanovalce, dostavo
in intervencijo – gre torej za skupni prometni prostor.
Dela na Glavnem trgu in Koroški cesti so bila
zaključena poleti 2020. Projekt je vreden 6,8 milijona
evrov in je delno sofinanciran iz Evropskega
kohezijskega sklada v vrednosti 2,1 milijona evrov.

Več o projektu

USPEŠNE ZGODBE RAZVOJA PODEŽELJA

Poglejte uspešne zgodbe razvoja podeželja!
Video prikazuje nekaj kratkih izsekov iz pogovorov z
upravičenci do sredstev Programa razvoja podeželja
2014-2020 o pomenu njihovih investicij. Mreža za
podeželje med drugimi aktivnostmi tudi zbira in
promovira primere projektov, ki so bili sofinancirani s
sredstvi PRP 2014-2020. V kratki pregled so vključeni
nekateri video prispevki, ki so bili pripravljeni v letu
2020.
Posnetek si lahko ogledate

Vabljeni k ogledu ostalih predstavitev

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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OBLIKOVANJE, UREJANJE IN LEKTURA
 Klavdija Operčkal
 Marjanca Scheicher

DIGITALNO

Raziskave in razvoj
Inovacije

ZELENO PRIHODNOST

IKT
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Učinkovito

Znanje
ZDRAVSTVO
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Podjetnost
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Obnovljivi viri energije

