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Evropska sredstva za čistejšo Ljubljanico in vode Šaleške doline
Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je konec oktobra izdala odločbi o dodelitvi
sredstev za dva okoljska projekta s področja urejanja komunalnih odpadnih voda, in sicer v Šaleški dolini ter
za prvi sklop porečja Ljubljanice. Oba projekta sta del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in bosta sofinancirana iz Kohezijskega sklada.
V okviru projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop), ki naj bi se zaključil
decembra 2015, je predvidena izgradnja oz. nadgradnja sedmih čistilnih naprav s skupno zmogljivostjo 75.700
populacijskih enot. Nove čistilne naprave bodo zgrajene v občinah Borovnica, Brezovica in Pivka, nadgrajene in
posodobljene pa bodo štiri obstoječe čistilne naprave, in sicer v Cerknici, Logatcu, Vrhniki in Postojni. Poleg
čistilnih naprav bo zgrajenih tudi dobrih 78 kilometrov kanalizacije ter 22 črpališč. Z uresničitvijo projekta bo na
javni kanalizacijski sistem na novo priključenih 12.033 prebivalcev.
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ODLOČBE

Celoten projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Ljubljanice je razdeljen na dva sklopa, ki sta
tehnično in finančno neodvisna. Tudi za drugi sklop – v okviru katerega se načrtuje izgradnja kanalizacije in
čistilnih naprav v občinah Log-Dragomer in Cerknica - je predvideno sofinanciranje iz Kohezijskega sklada.
V okviru drugega projekta – odvajanja in čiščenja odpadne vode v Šaleški dolini – bo na območju občin Velenje in
Šoštanj predvidoma do konca decembra 2014 zgrajeno črpališče in 8 kilometrov kanalizacije. Z uresničitvijo
projekta bo na javni kanalizacijski sistem na novo priključenih 616 prebivalcev.
Obstoječi pomanjkljivi kanalizacijski sistem danes negativno vpliva tako na podtalnico kot na reko Pako, posledično
pa tudi na reko Savinjo ter na jezera Šaleške doline. Z izgradnjo oziroma dograditvijo kanalizacijskega sistema in
njegovo povezavo z obstoječim sistemom, se bo zajeta odpadna komunalna voda očistila na centralni čistilni
napravi. Tako bo iz čistilne naprave v reko Pako odtekla prečiščena odpadna voda, kar bo vplivalo tudi na kakovost
reke Savinje, saj danes vsa neprečiščena komunalna odpadna voda odteka neposredno v reko Pako in nato v
Savinjo.
Z uresničitvijo omenjenih projektov se bo zmanjšala količina škodljivih snovi v vodi in izboljšala kakovost
površinskih in podzemnih voda, kar bo prispevalo k boljšim življenjskim pogojem in boljšemu zdravju prebivalcev v
omenjenih občinah, ne nazadnje pa tudi k izboljšanju gospodarske infrastrukture, ki bo pospešila gospodarski
razvoj regije vključno z razvojem bivalnega okolja.
Sredstva 1,57 milijarde evrov vrednega Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture so v
prvi vrsti namenjena posodobitvi ali novogradnji infrastrukture s področja okolja in prometa, v manjši meri pa tudi
za projekte s področja trajnostne rabe energije.

Foto: SVLR
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POMOČ GOSPODARSTVU
Evropski sklad za regionalni razvoj
PIFI za podjetja
Mikro, mala in srednje velika podjetja predstavljajo
jedro uspešnega gospodarstva v Sloveniji in so zelo
pomemben dejavnik gospodarske rasti. Pogosto se
srečujejo s težavami pri pridobivanju finančnih
sredstev za razvojna vlaganja, tako v zgodnejših fazah
nastajanja podjetij, kot tudi v fazi razvoja in rasti
podjetja. Vrzel na področju financiranja mikro, malih
in srednje velikih podjetij zapolnjujemo v okviru
kohezijske politike s Programom instrumentov
finančnega inženiringa - PIFI, ki vključuje instrumente
lastniškega in dolžniškega financiranja. Gre za
instrument
Operativnega
programa
krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 20072013, ki je bil potrjen novembra 2009 v skupni
vrednosti 35.049.996 EUR in se je zaradi velikega
zanimanja podjetij v oktobru 2010 povečal za 13,8
milijonov EUR, septembra 2011 pa še za 7,7 milijonov
Program se izvaja po modelu nosilnega oz. holdinškega
EUR.
sklada, ki ga je ustanovil Slovenski podjetniški sklad. V
njegovem okviru inštrument lastniškega financiranja
predstavljajo kapitalske naložbe holdinškega sklada
zasebnim družbam tveganega kapitala, ki kapitalsko
vstopajo v podjetja s potencialom hitre rasti. Program
finančnega inženiringa omogoča, da se sredstva, ki se
na razpisih ne porabijo v obliki tveganega kapitala,
prerazdelijo na instrumente dolžniškega financiranja.
Z njimi želimo olajšati dostop do finančnih virov, še
posebej za tista podjetja, ki ne razpolagajo z
zadostnimi jamstvi za zavarovanje bančnih kreditov, s
pomočjo garancij za zavarovanje kreditov, pogarancij
za zavarovanje garancij, ki jih izdajajo regionalne
garancijske sheme in neposrednih kreditov. Z
dopolnitvijo instrumenta v marcu 2011, se kot
instrument dolžniškega financiranja uporablja še
subvencija obrestne mere, kar predstavlja za MSP
ugodno ceno kredita.
V letu 2011 je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo preneslo 50 milijonov EUR javnih sredstev
v program finančnega inženiringa je tako pripomogla k
oblikovanju skupnega kreditnega potenciala v višini
150 milijonov EUR (0,31% BDP), namenjenega
garancijam za tehnološke projekte v zgodnjih fazah
razvoja predvsem v malih podjetjih.
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PIFI tako prispeva k večjemu obsegu ugodnih finančnih
sredstev za podjetniški sektor, multiplikaciji in
kroženju javnih sredstev, razvoju trga tveganega
kapitala prek zasebnih družb tveganega kapitala brez
negativnega vpliva na konkurenčni položaj mikro,
malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji in k
racionalizaciji sistema finančne podpore podjetjem v
Sloveniji, saj pomeni tudi manj stroškov za pripravo
prijav projektov. S tem nudi večjo podporo projektov,
ki imajo boljše tržne potenciale in spodbuja
usmerjenost v inovativna ter razvojno usmerjena
podjetja.

Foto: DG REGIO

V okviru PIFI je bilo odobrenih skoraj
1000 projektov v skupni vrednosti
dobrih 166 milijonov EUR. Med
drugim je bil sofinanciran zagon 245
podjetij, 714 podjetjem pa so bile
odobrene
garancije
sklada
s
subvencijo obrestne mere.

Evropski socialni sklad
Socialni inovatorji prihodnosti
Društvo mladinski ceh, ki se ukvarja s socialno
problematiko mladih, ki kot depriviligirana druţbena
skupina teţko vstopajo na trg dela, bo s pomočjo
sredstev Evropskega socialnega sklada, do decembra
2012
izvajalo
projekt
»Socialni
inovatorji
prihodnosti«.
Njegov
namen
je
izboljšati
zaposljivost in socialno vključenost ranljivih skupin,
ustvarjati delovna mesta za ranljive skupine ter
zagotoviti enakost med spoloma.
V okviru projekta bo vzpostavljen inkubator socialnih
inovacij in podjetništva za mlade, z razvitim
izobraževalnim modulom in vsemi podpornimi
mehanizmi za ustanavljanje socialnih podjetij ter
pomoč
pri
nadgradnji
obstoječih
mladinskih
organizacij v socialna podjetja. Inkubator bo nudil
tudi pomoč pri raziskavi trga, pripravi poslovnega
načrta in pri umeščanju produktov in storitev na trg.
Prav tako bo inkubator socialnim podjetnikom oz.
socialnim podjetjem zagotavljal mentorstvo v
začetnem obdobju njihovega delovanja.

Projekt »Socialni inovatorji prihodnosti« bo poseben
poudarek namenil podpori zelenih socialnih podjetij,
ki bodo delovala na področju ohranjanja okolja in
trajnostnega
razvoja.
Tekom
projekta
bo
vzpostavljena baza uporabnikov inkubatorja, ki bo
namenjena sledenju uporabnikov in bo vsebovala
evidenco opravljenih usposabljanj ter drugih
aktivnosti znotraj projekta, hkrati se bo spremljalo
delovanje socialnih podjetij, ki so nastala v okviru
projekta. Trajnost projekta bo zagotovljena z orodji,
kot je Dobra borza, ki skrbi za kotacijo socialnih
podjetij na trgu vrednostnih papirjev ter alumni
klubom, v okviru katerega bodo lahko varovanci
inkubatorja vzdrževali medsebojne stike, izmenjavali
ideje ter razvijali nove poslovne projekte na področju
socialne ekonomije. Ciljna skupina projekta so mladi,
iskalci prve zaposlitve in ženske. Cilj projekta je
vključiti 300 mladih oseb ter ustvariti 20 novih
delovnih mest. Projekt bo ranljivi ciljni skupini
pomagal pri razvoju kompetenc, olajšan jim bo vstop
na trg dela in ustanovitev socialnega podjetja.

Skupna okvirna višina, ki se dodeluje v okviru
projekta je 299.752,50 EUR, od tega je prispevek EU
85 % in slovenska udeležba 15 %. Projekt delno
financira Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 –
2013, na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje
enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela,
4. razvojne prioritete »Enakost možnosti in
spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne
usmeritve 4.1.»Enake možnosti na trgu dela in
krepitev socialne vključenosti.
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DOBRE PRAKSE

"Projekt je v polnem razmahu. Izvedli
smo že kar nekaj delavnic o
socialnem podjetništvu in Socialnih
inovatorjih prihodnosti. Zanimanja
za inkubator je veliko, vendar je
pred vstopom v inkubator še nekaj
korakov, ki jih moramo skupaj s
svetovalci prehoditi, da lahko
začrtamo pot in začnemo z delom."
DRUŠTVO MLADINSKI CEH
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DOBRE PRAKSE

Uradna slovesna
otvoritev inkubatorja bo
v začetku naslednjega
leta, ko bo dopolnjen še
s poslikavami,
kreativnimi zavesami in
nekaterimi drugimi
elementi, uporablja pa
se že danes.

Projektu je dodeljenih
299.752,50 EUR.

Foto: Peter Repnik,
Društvo mladinski ceh.

»Nad prostori smo
navdušeni, saj so
dejansko velik napredek
od prejšnjih, ko so mladi
delali v pisarni, ki je
bila le 'zasilno
opremljena'.
Domačnost prostora, ki
ga je opremil Center
ponovne uporabe ponuja
ogromno možnosti za
kreativnost. Postavljen
je modularno, tako da
omogoča, da se mize
premikajo glede na
potrebe inkubirancev,
prav tako je poseben
kotiček namenjen
kreativnosti in manjšim
sestankom«.
DRUŠTVO MLADINSKI CEH
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Raziskovalna politika v okviru evropske kohezijske politike
17. in 18. novembra 2011 je na Brdu pri Kranju potekala dvodnevna mednarodna konferenca o sedanjih in
prihodnjih perspektivah centrov odličnosti z naslovom »Raziskovalna politika v okviru evropske kohezijske
politike«, ki sta jo organizirala Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Na njej so številni domači in tuji strokovnjaki spregovorili o pomenu
centrov odličnosti v evropskem prostoru in njihovih rezultatih ter izmenjali izkušnje o znanstvenih in
poslovnih modelih ter primerih dobrih praks.
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PO DOGODKU

Prvi dan konference je bil posvečen izzivom na področju R&R in kohezijske politike, managementu inovacij in
tehnologij, pravicam intelektualne lastnine ter poslovnim modelom in razpravi o trajnosti centrov odličnosti po
letu 2013. Ti so bili namreč sofinancirani s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Med 8 na javnem razpisu izbranih centrov
odličnosti je bilo za obdobje 2009-2013 razdeljenih slabih 80 milijonov evrov.
Centri odličnosti delujejo na različnih področjih raziskovalne dejavnosti, od nanotehnologije, polimerov,
nekovinskih materialov do kompleksnih sistemov, inovativne tehnologije in drugih. Njihovo temeljno poslanstvo je
spodbujanje koncentracije znanja na prioritetnih tehnoloških področjih in horizontalnega povezovanja v verigi
razvoja znanja. Gre za celosten, interdisciplinaren raziskovalno-razvojni program, ki se izvaja na temelju
strateškega partnerstva med gospodarstvom in akademsko sfero. To je bil tudi eden izmed poudarkov konference,
ki je drugi dan ponudila predstavitve različnih patentov in inovacij na različnih področjih, od zdravja do
nanotehnologije in različnih tehnologij za trajnostno gospodarstvo. Centri odličnosti so namreč v slabih dveh letih
od vzpostavitve pripeljali do že prek 40 inovacij in več kot 20 prijavljenih patentov.
Ob robu konference sta predsednica klastra za medicinski in ekološki instrumentalni inženiring in biotehnologije iz
Sant Petersburga dr. Marina Girina in poslovna direktorica Centra odličnosti za integrirane pristope v kemiji in
biologiji proteinov CIPKEBIP iz Ljubljane dr. Livija Tušar slavnostno podpisali sporazum o zaupnosti. Na podlagi
sporazuma se bodo z ruskimi partnerji dogovarjali o skupnih raziskovalnih projektih oziroma o možnostih skupne
izvedbe prenosa znanja v proizvodnjo. Več o dogodku.

Foto: Daniel
Novakovič, STA
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RAZPISI
Evropski socialni sklad
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, v vlogi organa upravljanja je potrdila naslednje javne razpise in programe, ki
jih izvajajo posredniška telesa v okviru Operativnega programa za razvoj človeških virov za obdobje 2007 – 2013:

Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve
1.
Javno povabilo v okviru programa Zaposli. me
Predmet javnega povabila vključuje zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa
»Zaposli me /Spodbujanje zaposlovanja teţje zaposljivih oseb«. Namen programa je subvencioniranje
zaposlitve brezposelnih za najmanj eno leto za polni delovni čas. Povabilo je namenjeno tržnim
delodajalcem. Predvidenih je 3.250 zaposlitev brezposelnih s pomočjo subvencije, ki se izplača tržnim
delodajalcem. Povabilo je odprto do porabe razpoloţljivih sredstev, najdlje do 29. 2. 2012.
Več informacij:
http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess

2.
Subvencije za samozaposlitev
Evropski socialni sklad sofinancira program »Subvencije za samozaposlitev«, ki ga izvaja Zavod RS za
zaposlovanje. V okviru programa samozaposlovanja se lahko pridobi subvencija za samozaposlitev,
samozaposlitev v višini 4.500 EUR. Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev.
Subvencijo se lahko pridobi po zaključenih pripravah na samozaposlitev. Po prejemu subvencije za
samozaposlitev, se mora ta ohraniti najmanj za dve leti.
Več informacij:
http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess

3.
Evropski socialni sklad sofinancira program »Priloţnost zame«
Namen programa, ki ga bo izvajal upravičenec, je spodbujanje zaposlovanja in pomoč pri ohranjanju
zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljne skupine na celovit način, ki bo vključenim osebam omogočil
intenzivno in celovito podporo pri delovni in socialni reintegraciji ter s pomočjo ukrepov informiranja,
motiviranja ter spremljanja hkrati vplival na ozaveščanje delodajalcev in širše javnosti ter pripomogel k
odpravljanju predsodkov, povezanih z zaposlovanjem ranljivih skupin na trgu dela.
S podporo vključenim osebam in delodajalcem v času trajanja aktivnosti, v obliki obiskov na terenu ter
pomoči strokovnih delavcev upravičenca, bo program dodatno prispeval k ustvarjanju pozitivnih
možnosti za ohranjanje zaposlitev, celostni razvoj in nadaljnjo delovno aktivnost vključenih oseb.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega programa je
8.604.650,00 EUR.
Ponudbe lahko vlagatelji vložijo do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31.12.2011,
ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.
Več informacij na: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=311
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4.
Certifikat »Druţini prijazno podjetje«
Podeljevanje certifikata Družini prijazno podjetje je revizorsko svetovalni postopek, katerega namen je
izboljšanje situacije pri prijaviteljih na področju upravljanja s človeškimi viri, ki je pomemben
element razvoja v trenutnih zaostrenih finančno gospodarskih razmerah. Projekt se izvaja v okviru
Evropskega socialnega sklada.

Kohezijski e-kotiček 11/2011

08/2011

RAZPISI

Skupna okvirna višina, ki se dodeluje v okviru tega projekta je 1.006.184 EUR. Projekt bo trajal od
01.01.2011 do 31.11. 2015.
Javni poziv za pridobitev certifikata Druţini prijazno podjetje 2011 je odprt od 1. marca 2011.
Poziv je odprte narave in se za leto 2011 zaključi 30. novembra 2011.

Več informacij na spletni strani Ekvilib Inštituta: http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/

Ministrstvo za šolstvo in šport
1.

Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008,
2008/2009,2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013
Namen javnega povabila je večja dostopnost izobraževanja, povečanje splošne izobraženosti odraslih do
zaključene srednješolske izobrazbe ter zaposlitvenih možnosti posameznikov. Program je namenjen
odraslim, ki so v dopolnjeni starosti 25 do 64 let, pridobili višjo raven izobrazbe do vključno V.
stopnje v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013.
Skupna okvirna višina razpoloţljivih sredstev, ki so na voljo za ta program, je 7.360.610,00 EUR. Od
tega je za šolnine namenjeno 6.923.610,00 EUR.
Vlagatelji lahko vloge oddajajo od dneva objave povabila do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do
15.7.2013.
Več informacij in vsa dokumentacija javnega povabila bo na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za
razvoj kadrov in štipendije: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-inobjave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobrazevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/

2.
Vseţivljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene
Predmet javnega razpisa je izbor kakovostnih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije (VKO) za
delodajalce in njihove zaposlene. Namen programa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim s
krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreže izvajalcev vseživljenjske karierne
orientacije. Tako se zaposlenim omogoči večjo dostopnost in kvaliteto razvoja njihovih karier.
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo predhodno z javnim razpisom izbral izvajalce
vseživljenjske karierne orientacije (VKO), ki bodo izvajali storitve VKO za delodajalce in zaposlene.
Javni razpis za izbor izvajalcev (VKO) je razpis odprtega tipa, v okviru katerega je predvidenih šest
rokov za oddajo vlog. Prvi rok je 2. 12. 2011!
Več informacij na: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-izborizvajalcev-vsezivljenjske-karierne-orientacije-v-okviru-programa-vsezivlje/
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RAZPISI
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
1.

Javni razpis Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje
strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012, 2013

vključevanja

zunanjih

Namen javnega razpisa je spodbuditi pretok strokovnjakov med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi
organizacijami, gospodarskimi družbami in drugimi ustanovami, med študijskimi področji, panogami in
državami ter vključevanje le-teh v razvoj študijske in z njo povezane raziskovalne dejavnosti.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2011, 2012 in 2013 za
sofinanciranje aktivnosti vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces, je 1.785.462,00
EUR. Od tega znaša prispevek EU 85 % vrednosti projekta ali 1.517.642,70 EUR in nacionalna udeležba
15 % vrednosti projekta ali 267.819,30 EUR. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev v letu 2011 je
585.462,00 EUR.
Več
informacij
na: za drugo odpiranje je do 31. 01. 2012 do 14. ure.
Rok za
oddajo vlog
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_si
ngle%5D=971

2.

Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v
letih 2011-2013
Namen javnega razpisa je spodbuditi mobilnost visokošolskih učiteljev in drugih strokovnjakov, ki bodo
na visokošolskem zavodu prispevali k izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj v okviru študijskih
programov, razvoju študijske dejavnosti in h krepitvi mednarodnega sodelovanja.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2011, 2012 in 2013 za
sofinanciranje aktivnosti vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces, je
870.109,00 EUR. Od tega znaša prispevek EU 85 % vrednosti projekta ali 739.592,65 EUR in nacionalna
udeležba 15 % vrednosti projekta ali 130.516,35 EUR. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev v letu
2011 je 585.462,00 EUR.
Več
informacij
na: je za drugo odpiranje do 31. 05. 2012 do 14. ure.
Rok za
oddajo vlog
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_singl
e]=975

3.

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih
Namen javnega razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem
raziskovalcev in razvojnikov v interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah in s tem podpora
podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih ter inovacijskih sposobnosti.
Cilj javnega razpisa je krepitev raziskovalno razvojnih skupin, ki še nimajo raziskovalno razvojnih
oddelkov ali skupine v podjetjih, ki načrtujejo krepitev obstoječih raziskovalno razvojnih oddelkov ali
skupin s specialističnimi znanji na novih raziskovalno razvojnih področjih. Rezultat programa,
prijavljenega in odobrenega na javnem razpisu po zaključku financiranja je vzpostavljena nova
raziskovalno razvojna skupina v podjetju, registrirana v Evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Agenciji za raziskovalno dejavnost.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2012 in 2013 ter 2014 za
izvedbo javnega razpisa je 20.000.000,00 EUR. Od tega znaša prispevek EU 85% vrednosti projekta ali
17.000.000,00 EUR in nacionalna udeležba 15% vrednosti projekta ali 3.000.000,00 EUR.
Rokiinformacij
za oddajo na:
vlog so naslednji: 2. rok za oddajo vloge je 9.1.2012 do 12. ure, 3. rok za oddajo vloge
Več
je 21.5.2012 do 12. ure, 4. rok za oddajo vloge je 3.9.2012.
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_singl
e]=974
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Kohezijski sklad
Razpisi z energetskega področja

Ministrstvo za gospodarstvo
1.
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2015 (DOLB 3)
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju: DOLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove
sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ
daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko
omrežje.
Razpisana sredstva: 17,2 mio EUR; od tega 5,0 mio EUR za leta 2012, 2013 in 2014; ter 2,1 mio EUR za
leto 2015
Roki za oddajo vlog: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 05.09.2013, morebitni
ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MG najmanj 45 dni pred
datumom oddaje vloge. Roki za oddajo vlog odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu marcu,
juniju, septembru in decembru.
Več informacij na:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=905

2.

Kohezijski e-kotiček 11/2011
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RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave v letih 2011-2013
(UJR 1)
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite
prenove javne razsvetljave za obdobje 2011-2013. Finančne spodbude so namenjene občinam za naložbe
v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilnih
sistemov javne razsvetljave. Prenova lahko vključuje investicijsko vzdrževalne posege in rekonstrukcije
obstoječih objektov javne razsvetljave za povečanje energetske učinkovitosti sijalk in svetilk.
Razpisana sredstva: 14.000.000 EUR, od tega 7.000.000 EUR za leto 2012 in 7.000.000 EUR za leto 2013
Roki za oddajo vlog: 30.11.2011, nadalje v štirimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v
mesecu.
Več informacij na:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=906

3.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2014
(KNLB 3)
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih
naprav na lesno biomaso (v nadaljevanju: KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v
vgradnjo novih KNLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi
kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir.
Razpisana sredstva: 9,0 mio EUR; od tega 1,0 mio EUR za leto 2011, 2,3 mio EUR za leta 2012, 2013 in
2014; ter 1,1 mio EUR za leto 2015
Roki za oddajo vlog: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 05.09.2013, morebitni
ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MG na naslovu
http://mg.gov.si/ najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge. Roki za oddajo vlog so vsak prvi delovni
četrtek v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru.
Več informacij na:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=901
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RAZPISI
4.

Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v
gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov za povečanje
učinkovitosti rabe električne energije za obdobje 2011 do 2013 – UREE1. Finančne spodbude so
namenjene investitorjem v gospodarstvu za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in
regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme.
Razpisana sredstva: 6.5 mio EUR (sredstva za pokritje upravičenih stroškov), od tega 2.0 mio EUR v letu
2011, 2.0 mio EUR v letu 2012 in 2.5 mio EUR v letu 2013
Roki za oddajo vlog: od 02.03.2011 v trimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v mesecu, do
porabe sredstev.
Več informacij na:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_singl
e]=893

Foto: DG REGIO
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Spletna stran www.eu-skladi.si je na voljo tudi v angleški različici:
http://www.eu-skladi.si/en

Kohezijski e-kotiček 11/2011
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OBVESTILA

Kontaktne osebe institucij, ki so vključene v izvajanje kohezijske politike, najdete na spletni strani:
http://www.eu-skladi.si/kontakti#c1=kontakt&c0=40

Urad vlade za komuniciranje
Evrofon 080 2002
Na brezplačni telefonski številki lahko zastavite vprašanja ali naročite publikacije in gradiva v zvezi s članstvom
Slovenije v EU vsak delavnik od 9. do 19. ure.
Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje operacij, vključno z izvajanjem nalog informiranja in
obveščanja javnosti o operaciji, se lahko obrnete na kontaktne osebe za informiranje in obveščanje javnosti pri
organu upravljanja:

Kohezijski sklad: Branka Markovič, branka.markovic@gov.si
Evropski sklad za regionalni razvoj: Anja Močnik, anja.mocnik@gov.si
Evropski socialni sklad: Mateja Mejavšek, mateja.mejavsek@gov.si
Seznam upravičencev, ki so bili deležni finančne pomoči Evropske unije, je objavljen na spletni strani:
http://www.eu-skladi.si/razpisi#c1=upravicenec&c0=5.
Pozivamo vas, da lahko aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako
lahko predlagate primere dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo dosegale svoj namen. Svoje
predloge lahko pošljete na elektronski naslov euskladi.svlr@gov.si.

Ţelimo vam prijetno branje in lep uvod v praznični december!
12
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