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Poletje je »v polnem teku« in visoke temperature
kar kličejo po takšnih ali drugačnih osveţitvah. Če
načrtujete dopust na plaţi, so novice dobre. V
Sloveniji osnovne standarde izpolnjujejo vsa morska
in celinska kopališča. Z odlično kakovostjo vode se
lahko pohvali 95% obalnih in 50% celinskih kopališč.
To ugotavlja Evropska agencija za okolje, ki je v
začetku meseca objavila letno poročilo o kakovosti
kopalnih voda.
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Skok v poletno osvežitev tudi s pomočjo evropskih sredstev

Poročilo temelji na vzorcih vode, ki so jih leta 2011
odvzeli na več kot 22 000 obalnih in celinskih
kopališčih po vsej Evropi. Tudi sicer lahko skoraj
povsod v Evropi plavamo brez skrbi, saj so morje,
reke in jezera na splošno čedalje čistejša. Osnovnih
higienskih standardov EU ne izpolnjuje manj kot 2%
kopališč, število kopališč z odlično kakovostjo vode
pa se je povečalo za 3,5 %.
Vsem, ki se v teh poletnih dneh ne boste odpravili na morje, do rek ali jezer, pa so svoja vrata odprla
kopališča. V Sloveniji smo številna med njimi uredili s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013 so bili na javnih
razpisih namenjenih turistični infrastrukturi in javnih razpisih regionalnih razvojnih programov podprti tudi
projekti s področja kopališč oziroma bazenskih kompleksov. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je bilo za
to področje namenjenih ţe dobrih 8 milijonov evrov. Med drugim tudi za bazenski kompleks Tretje kupole
zimske termalne riviere, bazenski kompleks – Olimia Lux in bazenski kompleks z wellnessom hotela Kanin, ki
ga predstavljamo v tej številki.
Če se odločite za obisk pri njih, pa nikar ne pozabite fotoaparata doma. Evropska komisija je namreč prejšnji
teden objavila fotografski natečaj »Evropa v moji regiji«, ki bo zmagovalcu prinesel digitalno fotografsko
opremo v vrednosti 1000 evrov in izlet v Bruselj za dve osebi. Sodelujete lahko tako, da na Facebook strani
Evropske komisije (https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573?ref=ts) objavite
fotografijo projekta, ki je bil sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega
sklada in je to razvidno s fotografije (na fotografiji je npr. vidna tabla, zastava EU itd.). Podrobnosti poiščite v
nadaljevanju E-kotička.
Vsekakor vzemite s seboj na dopust poleg kopalk in brisače tudi fotoaparat ter bodite pozorni na s strani EU
sofinancirane projekte doma in v tujini!

Prijetno poletje!

Matija Vilfan
v. d. generalnega direktorja
Direktorata za evropsko kohezijsko politiko

www.eu-skladi.si
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Kohezijski sklad

Evropska sredstva za projekt poglobitve vplovnega kanala v
koprskem tovornem pristanišču
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi Organa upravljanja za evropske strukturne sklade
in Kohezijski sklad, je v tem mesecu izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za projekt poglobitve vplovnega
kanala v koprskem tovornem pristanišču. Omenjeni projekt, katerega skupna vrednost znaša 15,7 milijona
evrov, je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 in
bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada v višini 13,3 milijona evrov. Osrednji namen projekta, ki se bo
zaključil predvidoma konec aprila 2015, je poglobitev vplovnega kanala v bazenu 1 koprskega tovornega
pristanišča s sedanjih 11,4 metra na 15 metrov. Z uresničitvijo projekta bo omogočeno vplutje ladjam z
večjim ugrezom, povečala se bo varnost plovbe ter izboljšali konkurenčnost in prepoznavnost pristanišča.

Foto: Jeancaffou/Ţan Kafol

Koprsko tovorno pristanišče predstavlja evropska juţna vrata za mednarodne trgovinske pomorske poti. S svojo
lego v osrčju Evrope in s povezovanjem trgovskih središč v srednji ter vzhodni Evropi z deţelami Sredozemlja
pa je eno najpomembnejših logistično-distribucijskih središč. Kot osrednja stična točka med pomorskimi
avtocestami jadransko – jonskega in transportnimi potmi intermodalnega V. koridorja v okviru TEN–T omreţja
ima za drţave osrednjega dela Evropske unije pomembno vlogo. Po navedbah EIB sodi med prednostna morska
pristanišča v okviru vseevropskega prometnega omreţja (TEN) in je povezano s šestim prednostnim projektom
TEN, ţelezniško osjo Lyon–Trst–Divača/Koper–Ljubljana–Budimpešta–ukrajinska meja.
Za varno plovbo je zelo pomembno, da je globina plovnih kanalov, po katerih plujejo večje sodobne tovorne in
potniške ladje, ki imajo ugrez celo 17 do 18 metrov, dovolj globoka. Zaradi akumulacijskih nanosov manjših
vodotokov, bibavice in seveda mnoţičnega pomorskega prometa je treba globine plovnih kanalov nenehno
nadzorovati, da se ne bi preveč zapolnile z muljem in peskom.
Obstoječa globina vplovnega kanala preprečuje neoviran pristanek večjih kontejnerskih ladij (sedaj pristajajo
ladje z nosilnostjo do 7.000 TEU), zato je koprsko tovorno pristanišče slabo izkoriščeno. Poglobitev vplovnega
kanala bo omogočila vplutje ladjam z večjim ugrezom ter prispevala k rasti in razvoju pristaniške dejavnosti.
Preučene so bile različne rešitve poglabljanja (13 m, 14 m, 15 m), pri čemer se je izkazalo, da je rešitev, ki
predvideva poglabljanje na 15 metrov globine, najbolj smiselna.
Sicer pa so sredstva 1,57 milijarde evrov vrednega Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture 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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Neposredna potrditev projekta Nordijski center
Planica – 2. faza – Center za smučarske teke
Planica (sofinanciran iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj v višini 15.313.804 evrov od
18.263.078 evrov vrednosti projekta).
Projekt vključuje izgradnjo osrednjega objekta za
smučarske teke, ureditev tekaških prog s stadionom
in zunanjo ureditev. Izgradnja tekaškega centra bo
neposredno vplivala na obnovo in ohranitev ţe
obstoječih športnih površin, s pridobitvijo modernega
osrednjega objekta za smučarske teke pa bo mogoče
organizirati tekaška tekmovanja najvišje ravni, kar bo
posledično ustvarilo tudi nova delovna mesta.
Naloţba bo posredno vplivala tudi na povečanje
števila nočitev v Kranjski gori in bliţnji okolici,
povečanje števila dnevnih gostov, potrošnje in na
boljšo prepoznavnost Kranjske gore.

Evropski socialni sklad
Odločba o dodelitvi sredstev za program
Obogateno učenje tujih jezikov II (sofinanciran iz
Evropskega socialnega sklada v višini 323.000,00
evrov od 380.000,00 evrov vrednosti projekta).
Cilj programa je izboljšati kakovost poučevanja in
učenja tujih jezikov v osnovnih in srednjih šolah, in
sicer z uvajanjem inovativnih pristopov k
poučevanju z vključevanjem tujih učiteljev v
izvedbeni kurikulum. Med drugim se bo izvajalo
usposabljanje učiteljev in vodstev šol za inovativno
poučevanje
tujih
jezikov
(medkulturnost,
interdisciplinarnost in timsko poučevanje). S
pomočjo programa se podpira tudi mreža šol, kjer
modelno razvijajo in preskušajo programe
usposabljanja z modeliranjem timskega pouka
slovenskih in tujih učiteljev.
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Foto: arhiv
ZŠRS Planica

Kohezijski sklad
Odločba o dodelitvi sredstev za prvi sklop projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje
Save ter na območju Kranjskega in Sorškega polja (sofinanciran iz Kohezijskega sklada v višini 13 milijonov od
21,1 milijona evrov vrednosti projekta).
V okviru projekta bo na novo zgrajenega 29,5 kilometra kanalizacijskega omreţja in centralna čistilna naprava v
Bohinjski Bistrici, obstoječa centralna čistilna naprava Jesenice, ki zagotavlja čiščenje odpadne vode za večino
območja jeseniške občine in za del območja kranjskogorske občine, pa bo prenovljena in nadgrajena. Investicija
vključuje novogradnjo biološke stopnje, obnovo grabelj in prilagoditev peskolova novim zahtevam.
Uresničitev projekta bo poleg izboljšanja komunalne infrastrukture in učinkovitosti čiščenja komunalne odpadne
vode, prispevala tudi k zmanjševanju emisij v vode iz komunalnih virov onesnaţenja, višji stopnji zaščite reke
Save in Bohinjskega jezera, varovanju tal ter podtalnice, ne nazadnje pa tudi k usposobitvi kanalizacijskega
sistema v porečju zgornje Save v skladu z okoljskimi zahtevami. Poleg omenjenih okoljskih ciljev bodo z
izgradnjo ustrezne infrastrukture vzpostavljeni osnovni pogoji za razvoj, projekt pa bo prispeval tudi k
izboljšanju bivalnih pogojev tamkajšnjega prebivalstva in njihovega zdravstvenega stanja.
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Evropski socialni sklad

Usposabljanja za reševalce iz vode s pomočjo Evropskega
socialnega sklada
Uroš in Peter sta bila kot brezposelna prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje, nato pa sta se preko
Programa institucionalnega usposabljanja in priprav na nacionalne oziroma temeljne poklicne kvalifikacije s
pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada usposobila za reševalca iz vode in dobila zaposlitev.

Program institucionalnega usposabljanja in priprav na nacionalne oziroma temeljne poklicne kvalifikacije
(NPK/TPK), ki ga izvaja Zavod RS za zaposlovanje in sofinancira Evropski socialni sklad, omogoča
brezposelnim pridobivanje novih ali dodatnih znanj in veščin za opravljanje poklicev, del ali poklicnih nalog,
po katerih povprašujejo delodajalci. S tem se povečujejo zaposlitvene moţnosti brezposelnih in zmanjšujejo
neskladja na trgu dela.
Pri institucionalnem usposabljanju gre predvsem za krajše oblike izobraţevanj in usposabljanj, kot so tečaji,
predavanja in seminarji, ki so bolj praktično usmerjeni. Še posebej so namenjeni brezposelnim, ki nimajo
ustreznih delovnih izkušenj ali imajo poklic, po katerem ni povpraševanja med delodajalci.
Tako se v okviru institucionalnega usposabljanja brezposelni največ vključujejo na primer v tečaje za učenje
tujih jezikov, računalniške tečaje, tudi za pridobitev evropskega računalniškega spričevala – ECDL, v
usposabljanja za upravljanje različnih strojev, naprav in mehanizacije, za knjigovodska in računovodska dela,
v tečaje za varilska dela, za voznika viličarja, pa tudi za reševalca iz vode.
V letu 2011 je bilo v programe institucionalnega usposabljanja vključenih skoraj 5.300 brezposelnih, med
njimi 62% ţensk, 22% iskalcev prve zaposlitve, 22% tistih, ki so izgubili delo zaradi preseţkov ali stečajev, 31%
dolgotrajno brezposelnih in 32% starejših od 40 let. Po analizah Zavoda za zaposlovanje se kmalu po
zaključku programa zaposli pribliţno 50% udeleţencev. Brezposelni, ki se ţelijo vključiti v usposabljanje, se o
moţnosti vključitve lahko pogovorijo z osebnim svetovalcem na uradu za delo Zavoda, kjer so prijavljeni.
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Uroš …
Eden od udeleţencev institucionalnega
usposabljanja, ki se je zaposlil takoj po
uspešno zaključenem programu, je
Uroš Sajko. Po končanem študiju na
Filozofski fakulteti v Mariboru je iskal
zaposlitev, zato se je prijavil pri
Zavodu za zaposlovanje. V tem času je
slišal tudi za delo reševalca iz vode, za
katero mu je povedal prijatelj, ki je
delal v podjetju, kjer so iskali takšnega
sodelavca. Uroš se je pri Zavodu, kjer
je bil prijavljen nekaj manj kot eno
leto, pozanimal glede izvedbe tečaja.
Pravi, da je zaradi pričakovane
teţavnosti sprva nekoliko okleval,
potem pa se je odločil, da sprejme
izziv. Veseli ga, da se je s pomočjo
Zavoda lahko vključil v usposabljanje,
ki traja pribliţno tri tedne in se
sofinancira iz Evropskega socialnega
sklada. Poudarja, da je bil z izvedbo
tečaja zelo zadovoljen. Po uspešno
zaključenem tečaju se je takoj zaposlil
pri delodajalcu, kjer je sedem mesecev
nadomeščal bolnega sodelavca.
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Peter …
Institucionalno usposabljanje je do
zaposlitve pomagalo tudi Petru Rinku. Na
podlagi testa svojih poklicnih interesov se
je seznanil s poklicem reševalca iz vode.
Ugotovil je, da se na tem področju
odpirajo zaposlitvene moţnosti. Ţe od
nekdaj ga sicer privlači delo poklicnega
gasilca, vendar je bil prepričan, da bi
veljalo poskusiti tudi z reševanjem iz
vode. Spoznal je delodajalca, ki ga je bil
pripravljen zaposliti, če pridobi ustrezno
usposobljenost. Ker je bil brez zaposlitve,
je bil prijavljen pri Zavodu za
zaposlovanje, ki mu je tudi omogočil
vključitev v tečaj za reševanje iz vode.
Po Petrovem mnenju je pomembno, da
se podpirajo takšna usposabljanja, ki se
sofinancirajo iz Evropskega socialnega
sklada. Takoj po zaključenem tečaju je
dobil prvo zaposlitev v termah, in sicer za
nedoločen čas, s trimesečno poskusno
dobo, ki jo je uspešno opravil. Zdaj dela
kot vodja reševalcev in pravi, da je
zadovoljen z delovnim mestom. Vseeno pa
si, kot pravi, še vedno ţeli postati poklicni
gasilec, saj je njegovo ţivljenjsko vodilo
pomagati drugim.
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Evropski sklad za regionalni razvoj

Bazenski kompleks z wellnessom hotela Kanin
Hotel Kanin se nahaja na mirni lokaciji na obrobju Bovca. Zgrajen je bil leta 1973. Arhitekt Janez Lajovic
je zanj prejel nagrado za najboljšo arhitekturo tega leta, hotel pa je Društvo arhitektov Slovenije uvrstilo
med 50 zgradb arhitekturne dediščine 20. stoletja.
Leta 2008 se je podjetje Hit Bovec, d. o. o., ki je lastnik hotela, s projektom »Bazenski kompleks z wellnessom
hotela Kanin« prijavilo na javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj Dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura, ki ga je objavilo tedanje Ministrstvo za
gospodarstvo. V okviru projekta je ţelelo podjetje zaradi zastarelosti opreme in tehnologije prenoviti obstoječi
bazenski kompleks.

Ministrstvo za gospodarstvo
je projekt v skupni vrednosti
več kot 2,5 milijona evrov
odobrilo.
Iz
Evropskega
sklada za regionalni razvoj je
bilo
sofinanciranih
487.390,00 evrov.

V okviru sofinanciranega
projekta je bil jeseni
2008 obnovljen wellness
center dobrega počutja
z več savnami in prostori
za masaţe. V hotelu je
poleg wellness centra
123 sob, restavracija,
dve seminarski dvorani
in igralnica za otroke.
Foto: Hit Bovec
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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 7/2012

08/2011

RAZPISI

Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene
Predmet javnega razpisa je izbor kakovostnih izvajalcev vseţivljenjske karierne orientacije (VKO) za
delodajalce in njihove zaposlene. Namen programa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim s
krepitvijo sluţb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreţe izvajalcev vseţivljenjske 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
vseţivljenjske 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 Druţini 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 druţinskega ţivljenja
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 Druţini 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 udeleţencev usposabljanja pri delodajalcih, izvajalcih projektov v okviru programa
»Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«.
Cilji programa so ustvariti ali izboljšati zaposlitvene moţnosti vključenih brezposelnih oseb po
zaključenem usposabljanju, povečati konkurenčnost vključenih udeleţencev na trgu dela, zaposliti pri
delodajalcu vsaj tretjino vključenih udeleţencev, 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
evrov. Od tega prispevek Skupnosti predstavlja 85% vrednosti operacije ali 8.500.000,00 evrov,
nacionalna udeleţba pa predstavlja 15 % vrednosti operacije ali 1.500.000, 00 evrov.
Obdobje upravičenosti stroškov je od 10. 2. 2011 do 31. 10. 2013.
Več informacij: http://www.ess.gov.si/
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RAZPISI
4.

NOV RAZPIS
Prvi izziv
Namen programa je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki so vsaj 3
mesece vodeni v evidenci brezposelnih oseb. Skupna vrednost programa znaša 9.000.000,00 evrov,
od
tega
bo
Evropski
socialni
sklad
prispeval
7.650.000,00
evrov,
Program bo izvajal Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Več informacij: http://www.ess.gov.si/

NOV RAZPIS
5.

Krepitev Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije za izboljšanje strokovno-razvojne
funkcije in večjo kakovost storitev
Namen projekta je okrepitev strokovno – razvojne funkcije Sklada, da bo lahko zagotavljal
nemoteno izvajanje programov in projektov ter v slovenskem prostoru nastopal kot osrednja
institucija, ki skrbi za razvoj človeških virov z namenom večje zaposljivosti, vseţivljenjskega
učenja in konkurenčnosti. Cilj projekta je večja usposobljenost zaposlenih in s tem dvig njihove
konkurenčnosti na trgu dela.
Vrednost projekta znaša 1.649.642,46 evrov. Od tega bo Evropski socialni sklad prispeval
1.402.196,10 evrov.

Več informacij: http://www.mddsz.gov.si/

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
evrov. Od tega je za šolnine namenjeno 6.923.610,00 evrov.
Vlagatelji lahko vloge oddajajo od dneva objave povabila do porabe razpoloţljivih 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/
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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 drţavljanske kompetence, samoiniciativnost in
podjetnost ter kulturna zavest in izraţanje. S spodbujanjem navedenih oblik dela bodo imele šole moţnost,
da se v večji meri posvetijo vzgojno-izobraţevalnim potrebam učencev (otrokom z učnimi teţavami, 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 moţnost novih zaposlitev za
učitelje, in sicer v obliki zaposlitev za polni ali polovični delovni čas, ponuja pa tudi moţnost t.i. povečanja
delne delovne obveznosti do polne delovne obveznosti.
Cilj programa je vključiti 75 vzgojno izobraţevalnih 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 drţavljanske) sposobnosti, samoiniciativnost (in podjetnost),
kulturna zavest in izraţanje).
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 evrov. Od tega znaša prispevek EU 85
odstotkov vrednosti projekta ali 3.619.036,50 evrov, nacionalna udeleţba pa 15 odstotkov vrednosti projekta
ali 638.653,50 evrov.

Kohezijski e-kotiček 7/2012
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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/

NAPOVED RAZPISOV
1.
Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za
obdobje od 2012 do 2015
Z javnim razpisom se bo sofinancirala vzpostavitev in delovanje do dvajsetih kompetenčnih centrov za
razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru gospodarske panoge
Namen javnega razpisa je doseganje večje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju
posamezne gospodarske panoge, hkrati pa je njegov cilj prispevati k večji konkurenčnosti podjetij in
gospodarskih panog. Tako bo med drugim podprtih 150 podjetij, razvoj in implementacija največ 20
modelov kompetenc, izvedenih pa bo predvidoma tudi 8000 usposabljanj, kamor bo vključenih 1000 oseb.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev za izvedbo programa znaša 5.000.000,00 evrov,od tega bo
Evropski socialni sklad prispeval 4.250.000,00 evrov.
Javni razpis bo izvajal Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Več informacij: http://www.mddsz.gov.si/
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NAPOVED RAZPISOV
2.

Znanje za prihodnost
Namen javnega razpisa Znanje za prihodnost je ustvarjanje pogojev za krepitev odličnosti znanja
srednješolcev s povezovanjem med znanstveniki in tistimi mladimi, ki ţelijo poglabljati znanje na
določenem področju v okviru projektnih ali raziskovalnih nalog, ki jih izvajajo srednje šole. Cilj projekta je
razviti raziskovalne naloge, pri katerih bodo sodelovali znanstveniki (mentorji), ki se ukvarjajo z
ustvarjanjem novega znanja, in srednje šole. Tako naj bi spodbudili vključevanje mladih in njihovo
inovativnost ob razreševanju konkretnih razvojnih vprašanj. Hkrati pa se s projektom krepijo oblike
medgeneracijskega sodelovanja.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev za izvedbo projekta v letih 2012, 2013 in 2014 znaša 700.000,00
evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 595.000,00 evrov.
Več informacij: http://www.mizks.gov.si/

3.

Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne
neprofitne organizacije v letih 2012 in 2013
Namen javnega razpisa je povečati razpoloţljivost e-storitev in mobilnih aplikacij javnih in zasebnih
neprofitnih organizacij, ki bodo omogočale njihovo uporabo čim širši populaciji.
Cilj razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve delujočih spletnih e-storitev in mobilnih aplikacij.
Prijavljeni projekti morajo predstavljati nove, delujoče in javno dostopne ter za uporabo brezplačne,
inovativne e-storitve in mobilne aplikacije na naslednjih tematskih področjih: e-storitve in mobilne
aplikacije na področju kulture, znanstvene in izobraţevalne e-storitve in mobilne aplikacije, e-storitve in
mobilne aplikacije za potrošnike, e-storitve in mobilne aplikacije na področju zdravja, e-poslovanje, estoritve in mobilne aplikacije s področja lokalne samouprave, e-storitve in mobilne aplikacije s področja
energetske učinkovitosti in varovanja okolja.
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo v letih 2012 in 2013 namenilo za izvedbo javnega
razpisa znaša 3.000.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2.550.000 evrov.
Več informacij: http://www.mizks.gov.si/

4.

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012
Namen razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev
in razvojnikov za polni delovni čas v novih ali razširjenih interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah
in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih raziskovalnih, razvojnih ter inovacijskih sposobnosti. Javni
razpis je odprt tudi za zavode, ki opravljajo raziskovalno razvojno dejavnost za podjetja, razen javnih
zavodov.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu znaša do največ 11.000.000,00 evrov, od
tega Evropska skupnost prispeva 85% vrednosti.
Upravičeni so standardni stroški, ki so nastali od začetka operacije do 30. 6. 2014, kar predstavlja zadnji
rok za zaključek operacije.
1. rok za oddajo vloge je 5. september 2012 (do 12. ure), datum odpiranja teh vlog je 10. september
2012.
Več informacij: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/

5.

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012

Več informacij: http://www.mizks.gov.si/
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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 naloţbe 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
omreţje.
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.
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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 naloţbe
v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilnih
sistemov javne razsvetljave. Prenova lahko vključuje investicijsko vzdrţevalne 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 naloţbe 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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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 naloţbe 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 DOGODKOV
Razvijamo se s sredstvi Evropske unije
Kolesarjenje med Podčetrtkom in Rogaško Slatino
Veliki informativni dogodek informiranja in obveščanja javnosti o evropski kohezijski politiki v Sloveniji

8. september 2012, Podčetrtek – Rogaška Slatina

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski
sklad, organizira t. i. veliki dogodek informiranja in obveščanja javnosti o evropski kohezijski politiki v Sloveniji.
Kolesarili bomo med Podčetrtkom in Rogaško Slatino po občinskih cestah in kolesarskih povezavah, ki so bile
sofinancirane z evropskimi sredstvi. Med kolesarjenjem si boste lahko ogledali tudi sofinancirane projekte: Večnamensko
športno dvorano in Terme Olimia v Podčetrtku ter Ljudsko univerzo in Mreţni podjetniški inkubator Obsotelja in
Kozjanskega v Rogaški Slatini, kjer nam bodo pripravili zanimive predstavitve. Na stojnicah v Podčetrtku boste lahko cel
dan spremljali, kako odpadki dobivajo novo ţivljenje v rokah predstavnikov Centra ponovne uporabe ter dobili vse
informacije povezane z evropskimi sredstvi.
Prijave in podrobnejše informacije bodo na voljo na spletni strani www.eu-skladi.si v začetku avgusta.
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Evropska komisija je objavila fotografski natečaj »Evropa v moji regiji«, ki bo zmagovalcu
prinesel digitalno fotografsko opremo v vrednosti 1000 evrov in izlet za dva v Bruselj!
Udeleţenci lahko sodelujete tako, da fotografirate sliko projekta, ki je bil financiran iz
evropskih sredstev za financiranje regionalnih razvojnih programov (npr. pano, napis, ploščo itd.
z zastavo EU in podatki o financiranju). V dveh kategorijah bosta izbrana dva zmagovalca: enega
bodo izbrali obiskovalci spletnega mesta, drugega pa bo med preostalimi fotografijami izbrala
ţirija. Kriteriji za ocenjevanje fotografij bodo njihova estetska vrednost, ustvarjalnost in
povezanost z regionalno politiko EU. Natečaj poteka na Facebooku Evropske komisije do 31. 8.
2012.
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 deleţni 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
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.
Koliko denarja je Evropski sklad za regionalni razvoj
prispeval za projekte s področja kopališč oziroma bazenskih
kompleksov v Sloveniji?
a)
13,3 milijona evrov
b)
5 milijonov evrov
c)
8 milijonov evrov
2.
Kdaj bomo kolesarili med Podčetrtkom in Rogaško Slatino
v okviru dogodka Razvijamo se s sredstvi Evropske unije?
a)
8. 9. 2012
b)
9. 8. 2012
c)
31. 8. 2012
Foto: občina Podčetrtek
3.
Evropski sklad za regionalni razvoj je namenjen:
a)
podpori za kmetovanje v gorskih in hribovitih območjih ter v drugih območjih z omejenimi moţnostmi.
b)
trajnostnemu razvoju ribištva, ribogojstva in predelave ter trţenju ribiških in ribogojskih proizvodov.
c)
krepitvi ekonomske in socialne kohezije ter pomoči pri odpravljanju največjih razvojnih neravnovesij v
regijah Skupnosti.

Pravilne odgovore pošljite na euskladi.svlr@gov.si do 10. avgusta 2012. Izmed prejetih pravilnih
odgovorov bomo izžrebali nagrajenca, ki bo objavljen na Facebooku. Pravilni odgovori na
vprašanja nagradnega kviza v junijski številki so 1.b, 2.c, 3.c.
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