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Kohezijska politika izboljšuje kakovost življenja vseh državljanov
Pred skoraj letom dni so voditelji držav članic Evropske unije na Evropskem
svetu dne 21. 7. 2020 sprejeli dogovor glede Večletnega finančnega okvira za
obdobje 2021-2027 in Instrumenta za okrevanje. Slovenija si je izpogajala
izjemen razvojni okvir EU financiranja. Dogovor prinaša obsežna dodatna
sredstva za Slovenijo, ki bodo olajšala okrevanje po krizi COVID-19 in
spodbudila investicije v zeleni in digitalni prehod.
V času skoraj enega leta lahko izpostavimo, da smo v Sloveniji:
- za olajšanje posledic krize COVID-19 namenili že skoraj 290 mio EUR
evropskih sredstev predvsem za ukrepe s področja zdravja, pomoči ranljivim
skupinam, gospodarstva, ohranjanja delovnih mest ter raziskav in razvoja,
- v okviru pobude React-EU namenili že skoraj 133 mio EUR evropskih sredstev
predvsem za ukrepe s področja podpore cepljenju, investicij v zdravstveno
infrastrukturo ter infrastrukturo institucionalnega varstva, upoštevajoč
deinstitucionalizacijo, ter gospodarstva,
- sprejeli nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga za
koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost.

Kaj ali kako naprej?
Pred nami pa je v nizu navedenega še en pomemben mejnik, predsedovanje Slovenije Svetu EU. Slovensko predsedstvo se bo
osredotočilo na pomembno vlogo kohezijske politike pri krepitvi dolgoročnejše odpornosti Evrope, ki bo sposobna
učinkovitejšega soočanja in odzivanja na trenutne in bodoče krizne situacije ter ostale izzive.
Posebna pozornost bo namenjena intenzivni pripravi vsebinskih strateških dokumentov za izvajanje evropske kohezijske
politike programskega obdobja 2021-2027. Prizadevali si bomo približati kohezijsko politiko državljanom kot politiko, ki
izboljšuje kakovost življenja vseh državljanov. Pozornost pa bomo namenili tudi vključevanju deležnikov in partnerjev na vseh
ravneh ter prizadevanjem za vzpostavljanje učinkovitejših sistemov izvajanja ob zagotavljanju prožnosti in uvajanju
poenostavitev, ki jih omogoča sprejet normativni okvir. V tem okviru vas vabimo, da pri pripravi vsebinskih strateških
dokumentov sodelujete tudi vi in jih s svojimi pobudami in predlogi pomagate sooblikovati. Pri tem vas usmerjamo na spletno
stran:

mag. Josip Mihalic
direktor Urada za kohezijsko politiko

ODLOČITVE O PODPORI

V MESECU MAJU SMO NAMENILI

93 mio €
ZA 1200 NOVIH MEST
V DOMOVIH ZA
STAREJŠE V
PRIHODNJIH 2 LETIH

2 mio €
ZA HIŠO KRANJSKE
ČEBELE S SREDIŠČEM
INOVATIVNIH IDEJ
ApiLab

1,5 mio €
ZA INFORMACIJSKO
PODPORO NAROČANJU
NA CEPLJENJE PROTI
COVID-19

4 mio €
ZA BOLJŠO OSKRBO S
PITNO VODO V OBČINAH
ORMOŽ, SREDIŠČE OB
DRAVI IN SVETI TOMAŽ

2,1 mio €
ZA ČIŠČENJE
KOMUNALNIH ODPADNIH
VODA V POREČJU SAVINJE V
OBČINI LAŠKO

259.000 €
ZA OBRTNO CONO V
MARKOVCIH

V MESECU MAJU SMO NAMENILI

175.000 €
ZA INDUSTRIJSKO
CONO V RIBNICI

1,4 mio €
ZA REKONSTRUKCIJO
TRANZITNIH
CEVOVODOV V
PODRAVSKI REGIJI

462.000 €
ZA INDUSTRIJSKO
CONO V OBČINI
HOČE-SLIVNICA

489.000 €
ZA POSLOVNO
CONO POBREŽJE

2,5 mio €
ZA ZANESLJIVO
OSKRBO S PITNO VODO
V SLOVENJ GRADCU

677.000 €
ZA UPRAVLJANJE
MOBILNOSTI V
CELJU

V MESECU MAJU SMO NAMENILI

2 mio €
ZA POSLOVNOEKONOMSKO CONO
V NOVI GORICI

350.000 €
ZA ČIŠČENJE ODPADNE
VODE V POREČJU
LJUBLJANICE –
OBČINA LOGATEC

355.000 €
ZA POSLOVNO
CONO LJUTOMER

1,6 mio €
ZA INKUBATOR V
INDUSTRIJSKOOBRTNI CONI
NEVERKE

709.000 €
ZA INDUSTRIJSKOOBRTNO CONO V PIVKI

800.000 €
ZA PLATFORMO ZA
NAPOVEDOVANJE
KOMPETENC

V MESECU MAJU SMO NAMENILI

1,3 mio €
ZA POSLOVNO CONO
V SLOVENJ GRADCU

2,5 mio €
ZA OBRTNOINDUSTRIJSKO CONO
V HRASTNIKU

2,5 mio €
ZA ČIŠČENJE ODPADNE
VODE V POREČJU
ZGORNJE SAVE –
OBČINA TRŽIČ

2,6 mio €
ZA INDUSTRIJSKO
CONO V ŠENTJURJU

943.000 €
ZA OSKRBO S PITNO
VODO NA OBMOČJU
ZGORNJE SAVE

10,5 MIO € EU SREDSTEV ZA KOLESARSKE POVEZAVE
Lendava-Velika Polana-Črenšovci

Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi

Postojna-Hruševje-Grobišče-Zagon

Med naselji Muta, Vuzenica in Gortina
Lendava-Dobrovnik-Kobilje
Turnišče-Dobrovnik-Lendava

Tolmin-Modrej

10,5 MIO € EU SREDSTEV ZA KOLESARSKE POVEZAVE
Kranj-Naklo-Zadraga
Kokrica-Brdo

Ajdovščina-Lokavec
V občinah Radlje ob Dravi in Podvelka

Prevalje-Poljana

V Mestni občini Murska Sobota

Medvode-Pirniče-Vikrče

RAZPISI

NOVI ODPRTI RAZPISI| 93 MIO € ZA STAREJŠE

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

1. ROK ZA PRIJAVO: 13.7.2021

2. ROK: 27.8.2021

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Za uresničevanje
ciljev strategij
lokalnega razvoja

Za večjo socialno
vključenost na
področju kulture

Za blaženje podnebnih
sprememb in prilagajanje
nanje

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

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

Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI
Certifikati kakovosti

Prenos lastništva

Patenti, modeli, znamke

Prototipiranje

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

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
Dela za odpravo škode in obnovo gozda

Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov
Zdravje in varnost

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.

FOTORAZSTAVA | Evropska sredstva povezujejo
Ste si že ogledali fotografsko razstavo Evropska sredstva
povezujejo? Če ne, ste vabljeni v Ljubljano do 7. junija, kjer se
razstava dobrih zgodb, ki povezujejo Slovenijo, trenutno
nahaja.

Razstavo si boste lahko ogledali tudi v Murski Soboti, in sicer
od 7. junija do 18. junija 2021.
V času slovenskega predsedovanja Svetu EU pa bo razstava
na ogled na Brdu pri Kranju.
Več o fotografski razstavi si lahko preberete

DELAVNICA | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Brezplačni dogodki s področja razvoja kadrov
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:
• Spletna konferenca: Kaj, kako in koliko bomo delali v prihodnosti?,

• Poletna šola: poLETna KOCkreativa,
• Poletna šola: poLETni KOC-HR,
• Delavnica: Agile Leadership and Self-organization for High-performing Teams.

Več

 Program sofinancira Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada

DOBRE ZGODBE

DOBRE ZGODBE MESECA MAJA
Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih
materialov in zdravega bivanjskega okolja, Izola
Center odličnosti InnoRenew CoE je bil ustanovljen leta
2017 s pomočjo evropskih sredstev. Njegovo delovanje je
posvečeno izvajanju vrhunskih znanstvenih raziskav na
področju uporabe obnovljivih materialov. Poudarek je na
razvoju inovacij, relevantnih za industrijo, nudenju podpore
podjetjem pri implementaciji raziskovalnih in razvojnih
inovacij ter na povezovanju s pripravljavci javnih politik, da
bi spodbujali in podpirali podjetja in raziskave v gozdnolesnem sektorju.

Projekt je prejel skoraj 24 milijonov evrov iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
Več o projektu

DOBRE ZGODBE MESECA MAJA
Ureditev parka ob Semedelski promenadi, Koper
V okviru projekta je Mestna občina Koper ob Semedelski
promenadi na 26.239,02 m² uredila parkovno rekreacijske
površine, umestila zelene površine in postavila urbano
opremo ter hortikulturno ureditev.
Poleg prenove in revitalizacije degradiranega urbanega
območja so v Kopru vzpostavili varno in prijetno okolje, ki
omogoča vključevanje in povezanost skupnosti.
Projekt je prejel 400 tisoč evrov iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.

Več o projektu

DOBRE ZGODBE MESECA MAJA
Modernizacija obstoječe proge Divača-Koper
V okviru projekta so bile posodobljene in obnovljene
železniške postaje Divača, Hrpelje–Kozina in Koper tovorna
po najnovejših evropskih standardih.

Več o projektu

Urejeni so bili 3 novi podvozi, 3 novi nadvozi in 4 novi
podhodi, ki omogočajo večje potovalne hitrosti na cesti in
železnici ter krajše potovalne čase ob višjem nivoju
varnosti. Na odprti progi Divača–Koper so bile v okviru
projekta posodobljene signalnovarnostne in
telekomunikacijske naprave. Na postajah je bilo v okviru
etap A in B posodobljenih in dograjenih 27,9 km tirov in 121
kretnic, v okviru etape D pa posodobljenih 7,2 km tirov in
zamenjanih 27 kretnic.

Projekt je prejel 81,66 milijona evrov iz Kohezijskega sklada.

DOBRA ZGODBA OBČINE GROSUPLJE
Mestna tržnica Grosuplje
Mestna tržnica Grosuplje je po prenovi leta 2020 zasijala v popolnoma novi
podobi, v center mesta prinesla živahnost, meščanke in meščani pa so
dobili prostor za druženja in srečevanja.

Več o projektu

V treh prodajnih objektih lepega in modernega videza obiskovalce na tržnici
vsakodnevno pričakujejo ponudniki sadja in zelenjave, suhomesnatih
izdelkov ter hitre prehrane, ves čas so jim s svežim mlekom, krompirjem in
domačimi jajci na voljo tudi mlekomat,
krompiromat in jajcemat, ob torkih in sobotah,
ki sta tržna dneva, pa zaživijo tudi stojnice, na
katerih številni lokalni pridelovalci in ponudniki
lokalnih dobrot nudijo sadje, zelenjavo ter
druge sveže, zdrave, domače pridelke in
izdelke.
Tržnica preseneča tudi z različnimi
priložnostnimi, unikatnimi darilci in drugimi
presenečenji.

DOBRA ZGODBA OBČINE ŠKOFLJICA
Tržnica Škofljica

Občine, z veseljem
predstavimo tudi vašo
dobro zgodbo,
sofinancirano z EU sredstvi!
Pošljite nam jo na
vizijakohezija.svrk@gov.si

Občina Škofljica je uspešno izvedla vrsto projektov, sofinanciranih z evropskimi
sredstvi. Eden izmed zadnjih projektov, na katerega so občani še posebej
ponosni, je lokalna tržnica Škofljica, ki deluje od septembra 2020. Poglavitni
namen je vsekakor, da imajo občani Občine Škofljica možnost izbire lokalne
hrane in domačih izdelkov, pridelovalci pa priložnost za ponudbo širšemu
krogu uporabnikov.
Tržnica deluje vsako sredo popoldne med 14. in 18. uro ter ob
sobotah dopoldne med 8. in 12. uro. Ponudba je raznolika: od
sadja, zelenjave, medu in medenih izdelkov, mlečnih in
suhomesnatih izdelkov, jajc, moke, testenin, do pekovskih dobrot,
tako pridelovalcev iz Škofljice kot iz sosednjih občin.
Zaradi svoje lokacije, v središču Škofljice, tik ob eni najbolj
prometnih regionalnih cest, sredi na novo urejenega parka, je
tržnica zanimiva tudi številnim uporabnikom, ki jih pot vodi skozi
Škofljico.
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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OBLIKOVANJE, UREJANJE IN LEKTURA
 Klavdija Operčkal
 Marjanca Scheicher

DIGITALNO

Raziskave in razvoj
Inovacije

ZELENO PRIHODNOST

IKT

USPEH

Povezani
Blizu ljudem

PAMETNO
NAPREDEK
Učinkovito

Znanje
ZDRAVSTVO

ODGOVORNOST

Podjetnost

GOSPODARSTVO

KOHEZIJA
VIZIJA SOCIALNA
VARNOST
Obnovljivi viri energije

