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Spoštovane bralke in bralci,

v zadnjih dveh letih je bilo, kljub težkim razmeram, na področju kohezijske politike opravljeno veliko delo. 
Slovenija je iz podpovprečnih na področju uporabe evropskih sredstev napredovala med pet najboljših. Smo na četrtem 
mestu, prihodnje leto bomo med prvimi tremi.   

Slovenija je napredovala tudi po številnih drugih kazalcih. Pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja smo med 165. 
državami iz dvanajstega napredovali na deveto mesto. Boljši smo kot številne visoko razvite evropske države.  

Dokazali smo, da znamo prisluhniti tako Vzhodni kot Zahodni kohezijski regiji, predstavnikom občin in podjetjem ter 
seveda posameznikom. Ker evropska sredstva, četudi nepovratna, prihajajo od ljudi, jih je potrebno ljudem tudi vračati.

Dobro zastavljeno delo je potrebno nadaljevati tudi v prihodnje. V teh dveh letih smo postavili dobre temelje in Sloveniji 
zagotovili preko 10 milijard evrov evropskih sredstev do konca leta 2030, kar je največ doslej. Pred našimi nasledniki je 
torej velika priložnost, predvsem pa velika odgovornost, da bodo ta sredstva uporabljena gospodarno in za dobre ter 
konkretne projekte. 

Srečno Slovenija.  
Zvone Černač,

minister



ODLOČITVE O PODPORI



NALOŽBE V ŠOLSTVO SO NALOŽBE V PRIHODNOST

ZA UVAJANJE NOVIH 

PRISTOPOV V VZGOJI IN 

IZOBRAŽEVANJU

Evropska sredstva

S projektom, za katerega sredstva prispeva Evropski sklad za 
regionalni razvoj, spodbujamo večjo uporabo sodobne informacijske 

in komunikacijske tehnologije (IKT) pri poučevanju in učenju.
V začetku maja smo v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko odobrili evropska sredstva za projekt »E-
vsebine, e-storitve za podporo uvajanju novih pristopov v vzgoji in 
izobraževanju«.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Akademska in 
raziskovalna mreža Slovenije – Arnes in Institut informacijskih 
znanosti bodo v okviru sofinanciranega projekta zagotovili celovito 
nadgradnjo izobraževalnih e-storitev in e-vsebin ter podporo tako 
učencem in dijakom kot tudi učiteljem v osnovnih in srednjih šolah v 
obdobju 2021–2023. 

Projekt prispeva k izboljšanju učnega procesa, ki bo temeljil na 
uporabi inovativnih pristopov, pa tudi k izboljšanju kompetenc in 
dosežkov mladih ter večji usposobljenosti izobraževalcev preko večje 
uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/nalozbe-v-solstvo-so-nalozbe-v-prihodnost-evropska-sredstva-za-uvajanje-novih-pristopov-v-vzgoji-in-izobrazevanju


SLOVENSKO ZDRAVSTVO V KORAKU S ČASOM

ZA TELEMEDICINSKO 

OBRAVNAVO BOLNIKOV S 

KRONIČNIMI BOLEZNIMI

Evropska sredstva 
iz virov REACT-EU

Z uvajanjem sodobnih orodij v zdravstveno obravnavo postajajo 
zdravstvene storitve hitrejše, enostavnejše in dostopnejše.

Preko javnega razpisa »Izvajanje storitev telemedicinske obravnave za bolnike s 
kroničnimi boleznimi« bomo omogočili izvajanje zdravstvene obravnave na 
daljavo z uporabo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnoloških 
storitev za bolnike s kroničnim srčnim popuščanjem, sladkorno boleznijo, 
arterijsko hipertenzijo, kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB) in 
astmo.

Izvajanje storitev telemedicinske obravnave bolnikov s kroničnimi boleznimi se 
izvaja v okviru organizirane mreže izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki 
vključuje in povezuje izvajalce zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži 
na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva in v različnih 
zdravstvenih dejavnostih.

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/slovensko-zdravstvo-v-koraku-s-casom-telemedicinska-obravnava-za-bolnike-s-kronicnimi-boleznimi


UREJAMO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

ZA IZGRADNJO KOMUNALNE 

OPREME V OBRTNI CONI V 

OBČINI STARŠE

Evropska sredstva

Z zagotavljanjem komunalno opremljenih zemljišč za opravljanje proizvodnih, obrtnih in 
storitvenih dejavnosti krepimo konkurenčnost gospodarstva in skrbimo za okolje.

V okviru projekta bo Občina Starše uredila obstoječo poslovno 
cono Zlatoličje v obsegu 4,28 ha, ki trenutno nima ustrezne 
komunalne prometne, energetske in druge javne infrastrukture. S 
tem bo povečala dodano vrednost za mala in srednja podjetja, 
omogočila razvoj novih delovnih mest in pospešila gospodarski 
razvoj.
Sredstva za izvedbo projekta prispeva Evropski sklad za regionalni 
razvoj.

ZA ČISTO OKOLJE

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/z-urejanjem-komunalne-infrastrukture-do-cistega-okolja-izgradnja-komunalne-opreme-obrtne-cone-v-obcini-starse


Z ENERGETSKO PRENOVO

ZA PRENOVO CENTRA ŠOLSKIH 

IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI 

SOČA

Evropska sredstva

Z vlaganji v energetsko sanacijo zasledujemo cilje zelenega 
prehoda in skrbimo za prijetno učno okolje. V okviru projekta bo izvedena energetska prenova in adaptacija 

objekta Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, območne enote 
Soča. Izvedena bo sanacija oziroma dodatna izolacija fasade, 
zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva, izolacija ravne strehe, 
zamenjava obstoječega vira ogrevanja, sanacija prezračevalnega 
sistema – kuhinja, jedilnica in učilnice, vgradnja toplotne črpalke 
za toplo sanitarno vodo, vgradnja termostatskih ventilov in 
frekvenčno reguliranih črpalk za ogrevalni sistem, preureditev 
ogrevalnega sistema, vgradnja kompenzacijske naprave, centralni 
nadzorni sistem in izvedba organizacijskih ukrepov.

Z uspešno izvedenim projektom bo predvidoma prenovljenih 
3.219 kvadratnih metrov neto tlorisne površine.

Sredstva za izvedbo projekta prispeva Kohezijski sklad.

DO BOLJ TRAJNOSTNEGA 
UČNEGA OKOLJA

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/z-energetsko-prenovo-do-prijetnejsega-in-bolj-trajnostnega-ucnega-okolja-energetska-sanacija-in-adaptacija-objekta-centra-solskih-in-obsolskih-dejavnosti-soca


RAZPISI



Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Dela za odpravo škode 
in obnovo gozda

Vavčer za digitalni 
marketing za socialna 
podjetja

Izbor kulturnih projektov na 
področju mobilnosti v tujini

Ribiška pristanišča, mesta 
iztovarjanja, prodajne 
dvorane in zavetja

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-2014-2020/
https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1%5Brazpis%5D=503&cHash=7a3d47583fb4ee2667e3288bdcb0cb31
https://www.podjetniskisklad.si/revav-16-vavcer-za-digitalni-marketing-za-socialna-podjetja/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sesti/


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Garancije Sklada za 
bančne kredite s 
subvencijo obrestne mere

Predelava ribiških proizvodov 
in proizvodov iz akvakulture

Okrevanje in odpornost s 
pilotno-demonstracijskimi 
projekti

Izdaja prevodov del slovenskih 
avtorjev v tujih jezikih

https://www.podjetniskisklad.si/p1-covid-2022-garancije-sklada-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere/
https://www.spiritslovenia.si/razpis/388
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sedmi-javni-razpis-za-ukrep-predelava-ribiskih-proizvodov-in-proizvodov-iz-akvakulture/
https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1%5Brazpis%5D=506&cHash=2631ece8a8223e8e7a55f2f912e5589e


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Garancije za bančne 
kredite s subvencijo 
obrestne mere

Vavčer za 
kibernetsko varnost

Sofinanciranje velikih investicij 
za večjo produktivnost in 
konkurenčnost

Produktivne naložbe v 
klasično akvakulturo

Ne spreglejte novih in 
aktualnih javnih razpisov! 
Prijavite se na mesečni e-
informator Vizija kohezija

https://www.podjetniskisklad.si/p1-plus-2022-garancije-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere/
https://www.spiritslovenia.si/razpis/386
https://www.podjetniskisklad.si/revav-17-vavcer-za-kibernetsko-varnost-2/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sedmi-javni-razpis-za-ukrep-produktivne-nalozbe-v-klasicno-akvakulturo/
https://evropskasredstva.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/vizija-kohezija/


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Spodbujanje večje 
predelave lesa

Konvertibilno posojilo za 
zagon inovativnih podjetij

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbujanje-vecje-predelave-lesa-za-hitrejsi-prehod-v-podnebno-nevtralno-druzbo-noo-les/
https://www.podjetniskisklad.si/sk75-2022-semenski-kapital-konvertibilno-posojilo-za-zagon-inovativnih-podjetij-v-visini-75-000-eur/


Občine, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja 
za občine

Posojila za financiranje projektov celovite 
energetske prenove javnih stavb

https://www.skladskladov.si/obcine-javni-sektor/posojila-za-financiranje-projektov-urbanega-razvoja-za-obcine-ur-0
https://www.skladskladov.si/obcine-javni-sektor/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee-0


EU sredstva prispeva:

Občine, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, 
ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE

Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 
10.000 prebivalcev

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-investicije-v-sisteme-odvajanja-in-ciscenja-odpadne-vode-ki-lezijo-na-manjsih-aglomeracijah-od-2-000-pe-c1-k3-ih-nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-investicije-v-vodovodne-sisteme-ki-oskrbujejo-manj-kot-10-000-prebivalcev-c1-k3-ii-nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/


Podjetniki, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Daljinsko ogrevanje na OVE

Proizvodnja električne energije z izrabo sončne 
energije

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizv-1278/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-jr-do-ov-1270/


Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI

Statusno preoblikovanje družb

Prenos lastništva

Celostno vrednotenje okoljskih vplivov

Možnost izdelave prototipa

Ne zamudite novih in 
aktualnih javnih razpisov! 
Prijavite se na mesečni e-
informator Vizija kohezija

https://www.podjetniskisklad.si/revav-11-vavcer-za-statusno-preoblikovanje-druzb/
https://www.podjetniskisklad.si/vav-13-vavcer-za-prenos-lastnistva/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-15-vavcer-za-celostno-vrednotenje-okoljskih-vplivov-lca/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-14-vavcer-za-prototipiranje/
https://evropskasredstva.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/vizija-kohezija/


Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI

Patenti, modeli, znamke

Udeležba na mednarodnih forumih

Udeležba gospodarskih delegacij v tujini

Uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM

Dvig digitalnih kompetenc

https://www.podjetniskisklad.si/revav-2-vavcer-za-patente-modele-znamke/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-4-vavcer-za-udelezbe-na-mednarodnih-forumih/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-5-vavcer-za-udelezbo-v-gospodarskih-delegacijah-v-tujino/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-12-vavcer-za-uvajanje-poslovne-odlicnosti-po-modelu-efqm-v-mikro-mala-in-srednje-velika-podjetja/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-7-vavcer-za-dvig-digitalnih-kompetenc/


Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

Lastniško in kvazi lastniško financiranje

Za raziskave, razvoj in inovacije za MSP

Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije 
iz Sklada skladov COVID-19

Krediti za MSP, kriti z jamstvom SID banke

So-investiranje z zasebnimi investitorji

https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/lastnisko-kvazi-lastnisko-financiranje
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/krediti-za-raziskave-razvoj-inovacije-za-msp-kriti-z-jamstvom-sid-banke
https://www.skladskladov.si/covid19/posojila-za-financiranje-nalozb-v-raziskave-razvoj-inovacije-rri-iz-sklada-skladov-covid-19
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/krediti-za-msp-kriti-z-jamstvom-sid-banke
https://www.podjetniskisklad.si/si-sk-2022-so-investiranje-z-zasebnimi-investitorji/


Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

Mikroposojila za MSP iz Sklada skladov COVID-19

Financiranje projektov urbanega razvoja 
za podjetja

Posojila za financiranje projektov celovite 
energetske prenove javnih stavb

Mikroposojila

https://www.skladskladov.si/covid19/mikroposojila-za-msp-msp-mikro-iz-sklada-skladov-covid-19
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-projektov-urbanega-razvoja-za-podjetja-ur
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/mikroposojila-za-msp-msp-mikro


Delodajalci in zaposleni, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Delovni preizkus 2020-2022

Usposabljam.se 2020-2022

Učne delavnice 2020: spodbude za 
zaposlovanje

Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje

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

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1
https://www.spiritslovenia.si/razpis/337


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

Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo 
sanacije gozdov

Naložbe v kmetijska gospodarstva

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/7-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/24-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdnih-vlak-potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp-2014-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/25-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2022-operacija-nalozbe-za-izboljsanje-splosne-ucinkovitosti-in-trajnosti-kmetijskih-gospodarstev-namenjene-ureditvi-distribucijskih-centrov-in-zbirnih-centrov-za-zivali/


Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz
kmetijstva

Za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja

Predelava, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov

Naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih 
gospodarstvih

Podpora za naložbe v predelavo, trženje in razvoj 
kmetijskih proizvodov – naložbe, namenjene krožnemu 
gospodarstvu

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/23-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2021-operacija-nalozbe-v-zmanjsanje-emisij-toplogrednih-plinov-iz-kmetijstva/
http://razvoj-podezelja.si/index.php/sl/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/8-javni-razpis-za-podukrep-4-2/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/26-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2022-operacija-nalozbe-za-izboljsanje-splosne-ucinkovitosti-in-trajnosti-kmetijskih-gospodarstev-namenjene-nalozbam-v-krozno-gospodarstvo-na-kmetijskih-gospodarstvih/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/9-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2022-nalozbe-namenjene-kroznemu-gospodarstvu/


Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Za zdravje in varnost

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, 
prodajne dvorane in zavetja

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/drugi-javni-razpis-za-ukrep-zdravje-in-varnost-iz-op-espr-20214-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/peti-javni-razpis-za-ukrep-ribiska-pristanisca-mesta-iztovarjanja-prodajne-dvorane-in-zavetja/


Ne spreglejte | NAPOVEDANI RAZPISI

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/covid19-2/test
https://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi


AKTUALNO



Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji vas v sodelovanju z 
Europe Direct Savinjska in Mestno občino Celje vljudno vabi na 
poslovno srečanje ob kavi - Okrevanje gospodarstva po pandemiji 
- ukrepi Evropske unije. Dogodek bo v petek, 3. 6. 2022, v Celju.

Na srečanju, ki bo namenjeno poslovnemu okolju in razvojnim 
deležnikom iz Celja in širše celjske regije, boste izvedeli:
• kako se načrt okrevanja umešča v prednostne naloge EU in 

aktualno dogajanje,
• kako mehanizem deluje, katere naložbe in reforme imajo 

prednost,
• kako poteka izvajanje načrtov za okrevanje po državah članicah, 

predvsem v Sloveniji,
• katere priložnosti se odpirajo za podjetja in regije,
• kako se RRF lahko kombinira z drugimi evropskimi sredstvi.

OKREVANJE GOSPODARSTVA PO PANDEMIJI

Več o dogodku  
Na dogodek se prijavite 

https://slovenia.representation.ec.europa.eu/novice-dogodki/dogodki/okrevanje-gospodarstva-po-pandemiji-ukrepi-evropske-unije-2022-06-03_sl
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Okrevanje_gospodarstva_EU_Celje


New European Bauhaus festival bo potekal od 9. do 12. junija 
2022 kot hibridni dogodek!

Festival združuje ljudi iz vseh družbenih slojev, da razpravljajo in 
oblikujejo našo prihodnost. Prihodnost, ki je trajnostna, vključujoča 
in lepa. To je odlična priložnost za mreženje, izmenjavo in 
praznovanje – od znanosti do umetnosti, od oblikovanja do politike, 
od arhitekture do tehnologije. Festival prinaša evropski zeleni 
dogovor v središče našega vsakdanjega življenja.

Vabljeni na festival, v živo ali po spletu.

Program festivala je že na voljo!

NEW EUROPEAN BAUHAUS 2022

Registrirajte se 

Več o festivalu  

https://register.new-european-bauhaus-festival.eu/register
https://europa.eu/youth/year-of-youth/news/new-european-bauhaus-festival-registrations-are-open_sl


ZA MLADE



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. 

ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE

Štipendija za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin 
Franklin mednarodnem poletnem institutu za leto 2022

Več

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

Štipendije za deficitarne poklice

Več

https://www.srips-rs.si/stipendije/deficitarne
https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/stipendija-za-udelezbo-slovenskih-dijakov-na-benjamin-franklin-mednarodnem-poletnem-institutu-za-leto-2022-320-jr


Namenjene so štipendiranju študijskih obiskov dijakov od 1. 9. 2021 
dalje in študijskih obiskov študentov od 1. 10. 2021 dalje, pri čemer 
se mora študijski obisk dijaka pričeti najkasneje do vključno 31. 8. 
2022, študijski obisk študenta pa najkasneje do vključno 30. 9. 
2022.

Rok prijave: do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30. 
9. 2022.

ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov 
v tujini

Več

https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/stipendije-ad-futura/za-studijske-obiske-v-tujini/stipendije-za-studijske-obiske-dijakov-in-studentov-tujini


Za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri 
koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju 
izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko 
skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, ne pa nujno v 
okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno 
mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška 
partnerstva na področju mladine.

Vodnik za prijavitelje

RAZPIS ERASMUS + za leto 2022

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov 
za izvajanje programa za izobraževanje, usposabljanje, 
mladino in šport Erasmus+ za leto 2022. V okviru 
tokratnega razpisa je na voljo skoraj 3,9 milijarde evrov.

Več

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_sl.pdf
https://www.cmepius.si/objave/razpis/razpis-erasmus-2022/#prijava


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.

MLADI ZAPOSLENI

Učne delavnice 2020: spodbude delodajalcem za zaposlovanje 
mladih

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

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1


Youth4Regions je program Evropske komisije, ki študentom novinarstva in 
mladim novinarjem pomaga odkrivati udejstvovanja EU v njihovi regiji.

Kako sodelovati v programu? Pripraviti in poslati morate kratek članek s 
fotografijo ali kratko video reportažo, ki prikazuje projekt, ki ga sofinancira 
Evropski sklad za regionalni razvoj ali Kohezijski sklad. 

PRIJAVE: do 11. julija 2022 do 17.00 po srednjeevropskem času. 

EVROPSKO LETO MLADIH 2022

Youth4Regions – program za mlade novinarje

Več

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions?etrans=sl


IDEJE ZA IZLET
Po poteh evropskih sredstev



Nad Jesenicami, v neposredni bližini turno-kolesarske poti Trans 
Karavanke, je bil v okviru čezmejnega Programa Interreg V-A 
Slovenia Austria vzpostavljen Gorski kolesarski učni center Pristava.

Kolesarjem je na voljo kolesarski poligon ter kolesa in ostala 
oprema za varno kolesarjenje. 

Izkušeni vodniki organizirajo različne kolesarske delavnice in 
vodene izlete, po predhodni rezervaciji je možno tudi prenočevanje 
v prijetni koči ob poligonu. 

Več informacij na telefonski številki: +386 4 586 31 78.

Vabljeni!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

Gorski kolesarski učni center Pristava

Več

https://turizem.jesenice.si/en/jesenice/publications/item/21754-the-pristava-mountain-biking-learning-centre?fbclid=IwAR31pSEA01voTq7hkSzR9U0vJxVFQCW1NNhWzv4RLNDnbeG20mJOn1S0yng


Ste se že preizkusili v rokodelstvu? Vabljeni v hram rokodelstva!

V Rokodelskem centru DUO Veržej vam nudijo rokodelske 
delavnice, nakup tradicionalnih in sodobnih izdelkov rokodelcev, 
ogled ekomuzeja in Puščenjakove dvorane, kjer gostijo razstave. 

Vljudno vabljeni!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

Rokodelski center DUO Veržej

Več

http://www.marianum.si/?fbclid=IwAR0EI1KHW6s3UE7bvN98CZhtaThvUmz04nmq3ZxNJLdeSvcC5q8mspW7myw


Iščete idejo, kateri turistični biser bi obiskali ta konec tedna? 

Predlagamo vam kar dve destinaciji! 

Mine Tour ponuja edinstveno doživetje v podzemnem svetu rudnika 
Sitarjevec ter bogato kulturno, arhitekturno in industrijsko 
dediščino Labina s stolpom Šoht na čelu.  

Pot pod noge!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

Mine Tour

Več

https://www.minetour.app/mine-tour-si?fbclid=IwAR35iqGTXtQ16WGcdL_w80JY6MaAPzNwGO5F5taT4dVgs7FPiqD3m7F3e5M


Imate vprašanje glede evropske kohezijske 
politike, razpisov, možnosti financiranja?

Vaša kohezijska svetovalka EMA je le en klic

ali klik stran. 

www.eu-skladi.si

https://www.facebook.com/EUSkladi
https://www.instagram.com/euskladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
http://www.eu-skladi.si/


UPORABNE POVEZAVE

Čezmejni programi Transnacionalni programi Medregionalni programi

https://www.ita-slo.eu/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hr.eu/si2/
http://www.si-hu.eu/
https://www.interregeurope.eu/
https://www.alpine-space.eu/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
http://www.interreg-danube.eu/
https://interreg-med.eu/
https://www.adrioninterreg.eu/
https://www.interact-eu.net/
https://urbact.eu/urbact-slovenija
https://www.espon.eu/participate/espon-your-country/slovenia
https://www.interregeurope.eu/policylearning/


UPORABNE POVEZAVE in KONTAKTI

Za vse informacije v zvezi s komuniciranjem sva vam 
na voljo:

Klavdija Operčkal
Nacionalna koordinatorica za komuniciranje EKP

Marjanca Scheicher

https://www.fi-compass.eu/
https://www.skladskladov.si/
https://eu-skladi.si/portal/sl/ekp/navodila
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020-1-sprememba.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
mailto:marjanca.scheicher@gov.si
mailto:klavdija.operckal@gov.si
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi
http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi
http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/
https://www.spiritslovenia.si/razpisi
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi?regid=24
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