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Kako gremo
na počitnice?
Nagradni kviz

Eko-koncept in EU akcija
o porabi virov
www.eu-skladi.si

Počitnic se vsi veselimo, a tudi v poletnem času ne
pozabimo na okolje. Nanj namreč vplivamo tudi z izbiro
naših počitniških prevoznih sredstev, ki pa so seveda
odvisna od tega, kako daleč potujemo. Letalo je gotovo
skoraj nenadomestljivo za premagovanje medcelinskih
razdalj, na kakšen krajši potep po Evropi pa bi se morda
lahko zapeljali tudi z vlakom.
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Bi šli letos na dopust z vlakom ali s kolesom?

Letalo namreč porabi ogromno goriva in izpusti veliko
CO2 - Evropska komisija ocenjuje, da letalstvo
neposredno prispeva približno 3 odstotke emisij
toplogrednih plinov v EU. Če upoštevamo še posredne
učinke, je skupni vpliv na spremembo podnebja lahko od
dvakrat do štirikrat večji. Vlak je po drugi strani – poleg
okoljsko prijaznejše - pogosto tudi ekonomsko in
časovno boljša rešitev, saj nas navadno pripelje v samo
središče mesta in nam prihrani dolgotrajne varnostne
postopke na letališčih. Za vse to pa je predpogoj dobra
železniška infrastruktura.
Tega se zavedamo tudi v Sloveniji, zato želimo del sredstev Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni
razvoj nameniti prav posodobitvi železniške infrastrukture. Tako je bilo modernizaciji obstoječe železniške proge
Divača–Koper in rekonstrukciji ter nadgradnji proge Pragersko–Hodoš skupaj dodeljenih že več kot 46 milijonov
evrov. Junija pa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo tudi odločbo o dodelitvi sredstev za 45,4
milijona evrov vredni projekt nadgradnje odseka dvotirne železniške proge Dolga gora–Poljčane. Poleg tega so bila
z evropskimi sredstvi zgrajena in predana prometu že tri izvennivojska križanja železniških prog in lokalnih cest
(eno pa se še gradi), ki omogočajo boljšo pretočnost prometa, predvsem pa večjo varnost vseh udeležencev v
prometu.
S pomočjo evropskih sredstev bo v prihodnje mogoče različne oblike transporta tudi lažje in učinkoviteje
kombinirati. Dobrih 6 milijonov evropskih evrov je namenih projektu Integriranega javnega potniškega prometa, ki
ima za cilj organizacijo celotnega sistema javnega potniškega prometa od železniškega, do avtobusnega linijskega
oz. regionalnega prometa in avtobusnega mestnega prometa. Integracija bo vzpostavljena tako na ravni voznih
redov in vozovnic kot tudi na ravni vzpostavitve pogojev za prostorsko integracijo. S tem bo zagotovljen hitrejši
potovalni čas potnikov in večja udobnost, med drugim tudi z uvedbo enotne vozovnice, ki bo veljala znotraj
določenih con in bo potniku zagotavljala, da bo v primeru prestopanj lahko uporabljal isto vozovnico brez
doplačila. Integriran transport bo enostaven za uporabo ter cenovno konkurenčen osebnemu avtomobilu.
Nekatere stvari, ki jih lahko storimo, da bi bilo naše življenje okolju prijaznejše, zahtevajo veliko truda, druge so
precej preproste. Recimo vožnja s kolesom namesto z avtomobilom, ki ima veliko okoljevarstvenih prednosti: manj
onesnaževanja zraka in zvočnega onesnaženja, manjša poraba virov, ki so potrebni za konstrukcijo, poganjanje in
vzdrževanje avtomobila, da ne omenjamo prednosti za zdravje, ki jih prinaša redna telesna aktivnost. Seveda je
avto včasih nepogrešljiv, a na kratkih poteh, kot je pot do najbližje trgovine ali srečanja s prijateljem, bi morda
lahko uporabili kolo.
Z evropskimi sredstvi je marsikatera občina v Sloveniji zgradila tako mestne kolesarske poti kot povezave med
naselji, ki kolesarjem omogočajo prijetnejšo in predvsem varnejšo vožnjo. Poleg tega se gradijo tudi državne
kolesarske poti in za odseke med Jesenicami in Bledom, Brezovico in Logatcem, Rogaško Slatino in Bistrico ob Sotli
ter med Kranjsko Goro in Jesenicami je že namenjenih skoraj 5,5 milijona evropskih sredstev. Del teh poti bomo
skupaj prekolesarili septembra, a o tem več v nadaljevanju.
Ni lahko živeti brez avtomobila, ampak zakaj ne bi včasih vsaj poskusili?
Prijeten začetek poletja!
Matija Vilfan
v. d. generalnega direktorja
Direktorata za evropsko kohezijsko politiko

www.eu-skladi.si

2

Kohezijski e-kotiček 6/2012

Odločbe
Kohezijski sklad

Nadgradnja železniške proge Dolga gora–Poljčane
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je kot organ upravljanja junija izdalo odločbo o dodelitvi
sredstev za 45,4 milijona evrov vredni projekt nadgradnje odseka dvotirne železniške proge Dolga gora –
Poljčane. S projektom, ki bo sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 28,1 milijona evrov, se
bo izboljšala prometno-tehnična varnost na progi, zagotovila večja prevozna zmogljivost in
interoperabilnost proge, skrajšali se bodo vozni časi vlakov, nižji pa bodo tudi obratovalni stroški.
Omenjeni odsek proge, ki poteka večinoma po zelo razgibanem terenu pobočij hribov Dolga gora in Zbelovska
gora, na približno eni četrtini obravnavane trase pa po ravninskem terenu doline Dravinje, je trenutno
popolnoma dotrajan, njegovo vzdrževanje je ekonomsko neracionalno in tehnično neučinkovito ter pogojeno le
z zagotavljanjem varnostnih parametrov za odvijanje železniškega prometa. Tako je v okviru projekta, ki se bo
zaključil decembra 2014, tudi s pomočjo evropskih sredstev predvidena posodobitev 15 km železniške proge,
nadgradnja in sanacija 7 podpornih ter 5 opornih zidov, nadgradnja 16 premostitvenih objektov in nadgradnja 2
peronov ter 4 nivojskih prehodov (Dolga Gora, Spodnje Laže, Lušečka vas in Čadramska vas).

Foto: Matevž
Kostajnšek

Osrednji cilj nadgradnje omenjenega železniškega odseka je izboljšanje prometno-tehnične varnosti na progi,
poleg tega pa bo z investicijo posodobljen medpostajni odsek proge, s čimer bo zagotovljena večja prevozna
zmogljivost in interoperabilnost proge, skrajšali se bodo vozni časi vlakov, nižji pa bodo tudi obratovalni
stroški. Z uresničitvijo projekta se bo povečala propustna zmogljivost vlakov na 169 vlakov dnevno.
Po progi Dolga Gora–Poljčane se zagotavlja tako tovorni promet kot tudi prevoz potnikov med prestolnico ter
ostalimi strnjenimi naselji na območju Podravske in Savinjske regije. Leži na glavni železniški progi Zidani
most–Šentilj–državna meja in je pomembna tudi z vidika mednarodnega tovornega prometa iz smeri
severovzhoda proti jugovzhodu. Del proge (od postaje Zidani Most do postaje Pragersko) leži na V. in na X.
pan-evropskem koridorju ter na prednostnem projektu št. 6 TEN-T, ki deloma sovpada s koridorjem V.
Projekt je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, ki je
vreden 1,57 milijarde evrov, njegova sredstva pa 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.
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Evropski sklad za regionalni razvoj

Evropski socialni sklad

Neposredna potrditev projekta Informacijski
center Krajinskega parka Strunjan (sofinanciran iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 250
tisoč evrov od 428 tisoč evrov vrednosti projekta).
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Odločbe

Predvidena je preureditev dveh solinarskih hišic,
kjer bo urejen informacijski center s prostori
vodstva zavoda, in objekt, kjer je predvidena
predstavitev solinarske obrti. Informacijski center
je nujen tako za delovanje parka kot tudi Javnega
zavoda Krajinski Park Strunjan.

Neposredna potrditev projekta Infrastruktura
meroslovnega sistema – Množina snovi/Hrana
rastlinskega izvora/GSO (sofinanciran iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj v višini 287 tisoč evrov
od 339 tisoč evrov vrednosti projekta).
V okviru projekta se bo kupila sodobna meroslovna
oprema za potrebe področja množine snovi – hrana
rastlinskega izvora/GSO (gensko spremenjeni
organizmi), kar bo vplivalo na posodobitev razvojno
raziskovalne infrastrukture Republike Slovenije, na
zagotovitev
primernega
okolja
za
večjo
konkurenčnost na globalnem trgu ter na boljše
izvajanje nalog (točna in zanesljiva merjenja) v
okviru nacionalnega meroslovnega sistema .
Odločba o povečanju sredstev za program
Subvencije za samozaposlitev 2010 (iz Evropskega
socialnega sklada dodatnih 18,7 milijona evrov od
skupno 65 milijonov evrov vrednosti programa po
povečanju).
Namen
povečanja
sredstev
je
nadaljevanje
ustvarjanja
novih
zaposlitvenih
možnosti
s
spodbujanjem podjetništva v obliki subvencij za
samozaposlitev
in
neprekinjena
ohranitev
samozaposlitve za obdobje najmanj dveh let.

Neposredna potrditev projekta Infrastruktura
meroslovnega sistema – Množina snovi/Vode
(sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj v višini 103 tisoč evrov od 121 tisoč evrov
vrednosti projekta).
S pomočjo evropskih sredstev se bo kupila sodobna
meroslovna oprema za potrebe področja množina
snovi – vode, ki bo omogočila razvoj novih in bolj
zmogljivih postopkov merjenja na področju vod, ki
jih bo izvajal Kemijski inštitut.

Odločba o dodelitvi sredstev za projekt Enotna
kontaktna točka 2 – Vzpostavitev elektronskih
postopkov poslovnega portala (sofinanciran iz
Evropskega socialnega sklada v višini 3 milijonov
evrov od 3,5 milijona evrov vrednosti projekta).
Namen projekta je izboljšati poslovno okolje za
razvoj podjetništva v Republiki Sloveniji in Evropski
uniji s ciljem enostavnega in hitrega vstopa na trg.
Vzpostavljen bo poslovni portal, ki bo uporabnikom
nudil celovite informacije, prijazne elektronske
storitve in omogočil lažje poslovanje.

Foto:DG Regio
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Dobre prakse
Evropski socialni sklad

EKO-KONCEPT
Storitev najema in pranja posode za večkratno uporabo
Društvo ekologi brez meja je skupaj s Fundacijo Z glavo na zabavo, spodbujanje zdravja polnega življenja,
zagnalo projekt EKO-KONCEPT z namenom ustanovitve neprofitne dejavnosti, ki bo omogočila nastanek
novih delovnih mest. Dejavnost zajema storitev najema in pranja posode za večkratno uporabo, ki je
namenjena organizatorjem prireditev in gostincem. Na javnih prireditvah se bo tako namesto plastične
posode za enkratno uporabo uporabljalo posodo za večkratno uporabo. Na ta način bodo javne prireditve
postale dogodki brez odpadkov, poleg tega pa se bo uveljavil koncept, ki predvideva, da obiskovalci pri
nakupu hrane in pijače položijo kavcijo za posodo, ki jim jo gostinec vrne potem, ko vrnejo posodo. V
okviru projekta bo izdelana premična pralnica posode in prirejeno vozilo za pranje in sušenje posode.

Na družabnih prireditvah se uporabljajo
kozarci in posoda za enkratno uporabo. Že
samo za proizvodnjo takega kozarca se porabi
velika količina nafte, vode in fosilne energije.
Povprečno ga uporabljamo le pol ure, nato pa
največkrat pristane na tleh. Z malo sreče
konča na deponiji, kjer pa razpada še stoletja
in tisočletja.
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Tvoje
odločitve
lahko spremenijo
svet.
Oglej
si
pobude
EU
Generation
Awake!

Projekt predstavlja prenos dobre prakse iz držav EU, kjer je uporaba kozarcev za večkratno uporabo že
stalnica. Podobne prakse v Nemčiji in Avstriji kažejo, da pranje posode prinaša ne le okoljske (zmanjšanje
nastalih odpadkov), temveč tudi finančne prednosti, saj so stroški čiščenja prizorišč zelo veliki. Poleg tega
projekt omogoča zaposlitev težje zaposljivim skupinam prebivalcev na zelenih delovnih mestih. V okviru
projekta so se tako ustvarila štiri zelena delovna mesta, na treh od teh so zaposleni mladi, iskalci prve
zaposlitve.

Kohezijski e-kotiček 6/2012

08/2011

Dobre prakse

Foto: Tanja Ristič

85% od slabih 300.000,00 evrov vrednega projekta prihaja iz
Evropskega socialnega sklada.
V letu in pol, kolikor projekt že traja, se je ideja uporabe kozarcev za večkratno uporabo pojavila že na več
prireditvah, sicer pa se predvideva sodelovanje na 20 prireditvah povsod po Sloveniji, kjer bo poleg pranja posode
poskrbljeno tudi za okoljsko ozaveščanje obiskovalcev in promocijo. Cilj je ozaveščati tako obiskovalce kot
organizatorje prireditev o pomembnosti zmanjševanja nastajanja odpadkov, vplivih plastike na okolje in
odgovornem okoljskem obnašanju tudi na prireditvah in zabavah. Hkrati projekt nosi pomembno izhodišče tudi za
morebiten razvoj socialnega podjetništva, ki ponuja možnost nadgradnje in razvoja projektne ideje tudi v
prihodnje.
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Dobre prakse
Evropski sklad za regionalni razvoj

Kolesarska steza v občini Podčetrtek
Pristava pri Mestinju - Vonarje
Občina Podčetrtek je bogatejša za 3,5-kilometrski odsek kolesarske steze med Pristavo pri Mestinju in
Vonarjem. Uspešno je namreč kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev iz javnega poziva za
predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij« (Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007–2013 za obdobje 2010–2012) in tako je projekt v vrednosti 626.129,05 EUR v 73 %
sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj.
Trasa kolesarske steze poteka od Pristave pri Mestinju do Vonarja, večji del ob železnici v minimalnem odmiku
6 m od osi železniške proge in ne sodi v omrežje državnih kolesarskih poti. Kolesarska steza tako povečuje
atraktivnost turističnega območja Obsotelja in Savinjske regije ter širi mrežo kolesarskih poti na sosednje
občine, saj se novozgrajena kolesarska steza v Pristavi pri Mestinju navezuje na kolesarsko stezo iz Šmarja pri
Jelšah, v Vonarju pa na kolesarsko pot iz Rogaške Slatine. Takšna kolesarska povezava omogoča turistom Term
Olimia in obiskovalcem območja varno kolesarjenje in spoznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti širšega
območja Obsotelja, lokalnemu prebivalstvu pa prevoz na delo in možnost dodatne rekreacije.
Občina Podčetrtek je tako ustvarila pogoje za razvoj dopolnilne turistične ponudbe velikemu turističnemu
gospodarstvu, posredno pa omogočila ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest ter hitrejši
gospodarski razvoj.

Foto: občina Podčetrtek
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Evropski socialni sklad
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 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, družino in socialne zadeve
1.

Kohezijski e-kotiček 6/2012
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RAZPISI

Vseživljenjska 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 še pet
rokov za oddajo vlog: Naslednji rok je 1. 9. 2012.

Več informacij: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-izborizvajalcev-vsezivljenjske-karierne-orientacije-v-okviru-programa-vsezivlje/

2.

Certifikat Družini prijazno podjetje
Predmet tega poziva je zbiranje prijav pravnih oseb v zasebni in javni lasti (v nadaljevanju: prijavitelji)
za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev
Evropskega socialnega sklada v letu 2012.
Pridobitev certifikata je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za
boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja
Več informacij
napoteka
spletnisstrani
Ekvilib
Inštituta: http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/
zaposlenih.
Postopek
pomočjo
usposobljenih
zunanjih svetovalcev/ocenjevalcev.
Prijavitelji na javni poziv se lahko vključijo v postopek pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno
podjetje od 26. 1. 2012 dalje. Poziv je omejen in se za leto 2012 zaključi ob zapolnitvi mest.
Več informacij: http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/javni-poziv-za-sofinanciranje-2012/

3.

Program »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«
Namen programa je pridobivanje in krepitev sposobnosti, znanj, veščin, ter spretnosti brezposelnih oseb,
katerih obstoječa znanja oz. delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve, spodbujanje
zaposlovanja udeležencev usposabljanja pri delodajalcih, izvajalcih projektov v okviru programa
»Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«.
Cilji programa so ustvariti ali izboljšati zaposlitvene možnosti vključenih brezposelnih oseb po
zaključenem usposabljanju, povečati konkurenčnost vključenih udeležencev na trgu dela, zaposliti pri
delodajalcu vsaj tretjino vključenih udeležencev, ki se bodo pri njem usposabljali na delovnem mestu.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje programa znaša 10.000.000,00
EUR. Od tega prispevek Skupnosti predstavlja 85% vrednosti operacije ali 8.500.000,00 EUR, nacionalna
udeležba pa predstavlja 15 % vrednosti operacije ali 1.500.000, 00 EUR.
Obdobje upravičenosti stroškov je od 10. 2. 2011 do 31. 10. 2013.
Več informacij: http://www.ess.gov.si/
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RAZPISI
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo 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 razpoložljivih 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.

Program »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012, 2013 in 2014«
Namen programa je zagotoviti čim večjo odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovni šoli
(v nadaljevanju učitelji) na individualne potrebe učencev in povečati sposobnost šole, da se hitro
odzove na spremembe v lokalnem okolju. Spodbuja se k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela
v okviru katerih bodo učitelji izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc:
sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter
osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in
državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest in izražanje. S
spodbujanjem navedenih oblik dela bodo imele šole možnost, da se v večji meri posvetijo vzgojnoizobraževalnim potrebam učencev (otrokom z učnimi težavami, otrokom iz ranljivih skupin in s
posebnimi nadarjenostmi itd.) in da v okoljih, kjer je majhna ponudba prostočasnih aktivnosti, le te
razvijejo.
Aktivnosti bodo v okviru šol izvajali učitelji, ki bodo svoje znanje uporabili tako v učinkovitem
prevzemanju in izvajanju novih nalog, kot tudi v posredovanju znanja. Program odpira tudi možnost
novih zaposlitev za učitelje, in sicer v obliki zaposlitev za polni ali polovični delovni čas, ponuja pa tudi
možnost t.i. povečanja delne delovne obveznosti do polne delovne obveznosti.
Cilj programa je vključiti 75 vzgojno izobraževalnih ustanov oziroma javnih zavodov, ki izvajajo
javnoveljavni program osnovne šole, v izvajanje programov, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc
in sposobnosti (npr. učenje učenja, socialne (in državljanske) sposobnosti, samoiniciativnost (in
podjetnost), kulturna zavest in izražanje).
V okviru programa bosta objavljena dva javna razpisa - za šolsko leto 2011/2012 in za šolski leti
2012/13 ter 2013/2014.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo Ministrstvo za šolstvo in šport namenilo v letih
2011, 2012, 2013 in 2014 za sofinanciranje aktivnosti je 4.257.690,00 EUR. Od tega znaša prispevek EU
85 odstotkov vrednosti projekta ali 3.619.036,50 EUR, nacionalna udeležba pa 15 odstotkov vrednosti
projekta ali 638.653,50 EUR.

Več informacij: http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitevsredstev-za-izvajanje-programov-popestrimo-solo-20112012-122-jr-po/
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Kohezijski sklad
Razpisi z energetskega področja
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 5. 9. 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.

Kohezijski e-kotiček 6/2012
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RAZPISI

Več informacij:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=905

2.

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:
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 5. 9. 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:
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 2. 3. 2011 v trimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v mesecu, do porabe
sredstev.
Več informacij:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_singl
e]=893

NAPOVED PRIHAJAJOČIH DOGODKOV
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OBVESTILA
Vabimo vas, da nas spremljate tudi na Facebooku.

V skladu z določili Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F) je delovno področje evropske kohezijske politike
in regionalnega razvoja prevzelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Na spletnem portalu evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji www.eu-skladi.si so navedene načrtovane
aktivnosti v okviru kohezijske politike v okviru vseh treh operativnih programov, podrobnosti o posameznih
razpisih in potrjenih projektih/prejemnikih sredstev.
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.
Kontaktne osebe institucij, ki so vključene v izvajanje kohezijske politike, najdete na spletni strani: http://www.euskladi.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.
Vabimo vas, da 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.

NAGRADNI KVIZ
1. Kje se med drugim gradijo državne kolesarske ceste
sofinancirane z evropskimi sredstvi?
a)
med Brezovico in Ljubljano
b)
med Kranjsko Goro in Jesenicami
c)
med Jesenicami in Radovljico
2. Koliko sredstev bo za odsek železniške proge
Dolga gora – Poljčane namenjenih iz Kohezijskega sklada?
a)
45,5 milijona evrov
b)
5,5 milijona evrov
c)
28,1 milijona evrov
3. Kateri je najstarejši strukturni sklad?
a)
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
b)
Evropski sklad za regionalni razvoj
c)
Evropski socialni sklad

Foto: Matevž Kostajnšek

Pravilne odgovore pošljite na euskladi.svlr@gov.si. Prvi, ki bo na omenjeni spletni naslov poslal
pravilne odgovore na vsa tri vprašanja, prejme nagrado. Prejemnik bo objavljen na Facebooku.
Pravilni odgovori na vprašanja nagradnega kviza v majski številki so 1.c, 2.b, 3.c.
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