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Projekti t.i. urbanega razvoja so v programskem obdobju 2007-2013 sofinancirani v okviru prioritete Razvoj regij,
kjer so upravičenke občine. Občine so s pomočjo evropskih sredstev izvedle različne zanimive projekte za oživitev
mestnih jeder. Dva od teh projektov sta predstavljena v nadaljevanju.

Za Razvoj regij je v programskem obdobju 2007-2013 namenjenih 728.756.042,00 EUR, kar je dobrih 17%
vseh evropskih sredstev namenjenih za to obdobje.
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PREDSTAVITEV PROJEKTOV ESRR
Projekt »Celjski včeraj in jutri«: Stari grad

Za projekt je
Mestna občina
Celje pridobila
899.786,00
EUR iz ESRR.

Stari
grad
je
eden
izmed
najpomembnejših kulturnih spomenikov
v Celju in hkrati tudi pomembna
turistična točka. S projektom » Celjski
včeraj in jutri« je Mestna občina Celje
želela
vzpostaviti
potrebno
infrastrukturo
za
obiskovalce,
prirejanje kulturnih ter turističnih
prireditev
na
različnih
nivojih,
zagotoviti varnost za obiskovalce in
ustaviti propadanje starih stavbnih
sestavin. Omenjeni projekt se tako
uvršča med osnovne cilje razvoja
Mestne občine Celje na področju
kulture in turizma.
V obstoječi objekt z vsemi njegovimi
omejitvami je bilo treba umestiti vso
potrebno infrastrukturo, ki bi omogočila
različne funkcionalnosti Starega gradu,
in ga spremeniti iz ohranjene ruševine v
center turistične in kulturne dejavnosti.
Ta lahko postane privlačna destinacija
tako za prebivalce občine kot turiste iz
Slovenije in tujine ter posledično
ustvarja direktna in indirektna delovna
mesta.

Projekt »Celjski včeraj in jutri: Stari
grad« je zajemal naslednje sklope:
● Sanacija gradu – gradbena sanacija
Friderikovega stolpa.
● Ureditev dostopa do Friderikovega
stolpa z večnamenskim stopniščem.
● Zunanja ureditev: Ureditev potrebne
infrastrukture za prireditve in turistične
obiskovalce.
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Stari grad Celje je s končanimi investicijskimi
deli na gradu pridobil osnovno infrastrukturo
(TIC, sanitarije, Kavarna Veronika), ki
omogoča razvoj vsebinsko atraktivnega
programa
za
obiskovalce.
Danes
je
priljubljena turistična točka, ki jo vsako leto
obišče mnogo obiskovalcev, narašča tudi
število vodenih in tematskih ogledov.
Trenutna stalna ponudba na gradu zajema
turistično informacijski center Stari grad, in
stalno razstavo » Celjski grofje danes in
nikdar več » v slovenskem ter angleškem
jeziku, ki se nahaja v objektu medzidje. Prav
tako se obiskovalci lahko okrepčajo v Kavarni
Veronika. Na določenih lokacijah gradu pa so
nameščene
informativne
table,
ki
z
vsebinskim povzetkom zgodovine v treh
jezikih omogočajo turistom, da sami
raziskujejo grad in spoznavajo zgodovino.
Grad je možno najeti za organizacijo
dogodkov in tudi prireditve za zaključene
družbe z dodatnim programom kulinarike
(catering).

Osnovni cilji izvedbe projekta so bili:
● sanacija in prenova Starega gradu z namenom preprečitve njegovega
nadaljnjega propadanja, zagotovitve njegove prezentacije ter večje varnosti
za obiskovalce,
● izboljšanje ponudbe in povečanje števila prireditev na Starem gradu ter na
ta način okrepiti funkcijo Starega gradu kot generatorja kulturnih prireditev,
turističnega obiska in vedenja o identiteti mesta, subregije in regije.

Med tematske programe pa spadajo: novi
tržni produkti, srednjeveške poroke in
ekskluzivni programi. Že drugo leto zapored
se vsak vikend izvaja program Živa zgodovina.
Obiskovalci gradu se srečajo z vitezi,
preizkusijo se lahko v lokostrelstvu,
mečevanju, pišejo v kaligrafiji in pogledajo v
prihodnost z grajsko vedeževalko.

Foto: arhiv MOC
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Projekt Turistično območje Šmartinsko jezero - izvedba tematskih poti okoli jezera
Za projekt je
Mestna občina
Celje pridobila
1.585.810,00
EUR iz ESRR.

Šmartinsko jezero, ki predstavlja za
Mestno občino Celje velik turistični
potencial, se je leta razvijalo povsem
stihijsko. Ponudba je bila necelovita,
nepovezana in neprepoznavna. Mestna
občina Celje je z namenom preprečitve
nadaljnjega stihijskega razvoja turistične
infrastrukture ter z namenom povečanja
turistične atraktivnosti Celja leta 2005
sprejela Razvojno programski načrt
Šmartinskega jezera z zaledjem. V njem
so začrtane glavne usmeritve razvoja tega
območja.
Za uresničitev začrtanih ciljev predstavlja
pomemben del izgradnja turistične
infrastrukture (pešpoti, kolesarske steze,
parkirišča, sanitarije, počivališča ob poti,
itd.).
Namen
projekta
»Turistično
območje Šmartinsko jezero – izvedba
tematskih poti okoli jezera« je razvoj
severnega, pretežno ruralnega predela
občine, povečan obisk tega območja in
povečanje interesa za naložbe na tem
območju. Zato je bil glavni cilj tega
projekta ureditev treh pešpoti v dolžini
približno 3.266 m z vso urbano opremo in
krajinsko ureditvijo ob poti, ureditev
tematske poti ter ureditev parkirišča s 120
parkirnimi mesti in sanitarijami ob poti.
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Cilj projekta je zagotoviti
rekreacijsko infrastrukturo v
naravnem okolju tako lokalnim
prebivalcem občine Celje kot
zunanjim
obiskovalcem
(z
regije in širše) ter na ta način
povezati okolico Šmartinskega
jezera v celovit sistem pešpoti.
Na ta način bi spodbudili
okoliško prebivalstvo k razvoju
dodatne ponudbe in povečanju
dopolnilnih
dejavnosti
ter
turizma na kmetijah, s tem pa
ustvarili nova delovna mesta in
višji standard na podeželju.

Pot je zelo atraktivna, saj
delno poteka na pilotih nad
vodo, delno kot plavajoča pot
na vodi (edina v Sloveniji). Vsi
uporabljeni
materiali
so
naravni. Del poti je tematsko
obarvan z razlagalnimi tablami
in fotografijami o v jezeru
živečih ribah, rastlinju in
živalskem svetu na območju
jezera.

Foto: Boštjan Colarič
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PREDSTAVITEV PROJEKTA ESS
S sofinanciranjem zaposlitev raziskovalcev do uresničitve razvojnega projekta
in izdelave visokotehnološkega izdelka

Podjetje Rettro d.o.o. je usmerjeno v razvoj visokotehnoloških produktov s področja informacijskih tehnologij, kot so rešitve za
telekomunikacijsko in mobilno industrijo, sodelovanje pri razvoju kompleksnih produktov v vlogi podizvajalca in razvoj namenskih
programskih paketov, ki so izdelani po naročilu stranke. Zaradi svoje majhnosti je v preteklosti pri razvoju sodelovalo s številnimi podizvajalci
in raziskovalnimi skupinami, preusmerja pa se na kadrovske krepitve in intenziviranje lastnega razvoja. Preko javnega razpisa za sofinanciranje
zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja (št. II), ki je bil sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada, se je kadrovsko okrepilo
z dvema raziskovalcema, kar jim je pomagalo pri uresničitvi načrtovanega razvojnega projekta in izdelavi visokotehnološkega produkta, s
katerim nastopa na globalnem trgu.
Dolgoročni strateški projekt podjetja Rettro je projekt »RETTRO
LASER CAD/CAM«, ki prinaša razširitev dejavnosti podjetja z
domačega na globalne trge, bistveno krepitev razvojnega potenciala v
podjetju, povezovanje s slovenskimi razvojnimi ustanovami in podjetji
ter vzpostavitev stika s sodobnimi mikrotehnologijami. »RETTRO
LASER CAD/CAM« je visokotehnološki produkt z nadpovprečno
dodano vrednostjo. Pričakovati je, da bodo poleg prodaje produkta na
globalnih trgih prihodke prinašale tudi nadgradnje na specifične
zahteve strank in podpora. Z intenziviranjem lastnega razvoja podjetje
racionalizira razvoj in proizvodnjo, hkrati pa se strateško povezuje s
centri znanja s področja mikroobdelovalnih laserskih tehnologij ter s
tem zagotavlja stalen stik z najnovejšimi dognanji s tega hitro
razvijajočega se tehnološkega segmenta.

Razvoj programskega paketa za kontrolo laserskih mikroobdelovalnih
postopkov je tehnološko zelo zahteven in multidisciplinaren proces.
Zahteva podrobno poznavanje delovanja različnih podsklopov
obdelovalnega sistema, kompleksnih matematičnih algoritmov za
pripravo in optimizacijo obdelovalnih postopkov, hkrati pa tudi
obvladovanje sodobnih programerskih orodij. Zaradi izredno
kompleksnih algoritmov in modularne zasnove aplikacijske arhitekture,
ki vsebuje kompleksne medprocesne komunikacijske tehnologije, je
potrebno izredno dobro poznavanje programskega jezika in njegovih
struktur.

Zaposlena raziskovalca sta v okviru razvoja lastnega produkta podjetja –
programskega paketa za nadzor mikroobdelovalnih laserskih postopkov
»RETTRO LASER CAD/CAM« delala na raziskavah in razvoju grafičnih
programskih modulov za zasnovo dvo- in tro-dimenzionalnih
mikrostruktur, primernih za naknadno lasersko obdelavo in na optimizaciji
matematičnih algoritmov za izračun vodenja laserskega žarka po
obdelovancu. Vsebinsko gre za samostojne module, ki so vezani na
konkreten podsklop sistema, hkrati pa je njihova integracija v celoten
programski paket dobro definirana in preprosta. V praksi to pomeni, da je
konfiguracija programskega paketa za potrebe specifičnega laserskega
sistema (stranke) hitra, preprosta in poceni.

Za projekt so na
javnem razpisu za
sofinanciranje
zaposlitev
raziskovalcev ob
prehodu v podjetja
pridobili okvirno
170.000,00 EUR, od
tega 85% iz ESS.

Zaposlena raziskovalca sta
tako s svojim znanjem in
izkušnjami ključno vplivala
na potek projekta ter
prevzemala naloge, ki so
povezane s sprejemanjem
raziskovalno-razvojnih
usmeritev ter s tem
prispevala k načrtovanemu
uvajanju produktov z višjo
tehnološko in dodano
vrednostjo ter prodoru
podjetja na globalne trge.

Fotografije so simbolične.
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ODLOČBE IN POTRDITVE PROJEKTOV
Evropski socialni sklad
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne
sklade in Kohezijski sklad je izdalo naslednje odločbe:
Evropska sredstva za 4 odločbe o dodelitvi sredstev za projekte »Nove karierne
perspektive«. Projekti so usmerjeni h krepitvi človeškega kapitala, ustvarjanju
delovnih mest, spodbujanju zaposljivosti mladih oseb s področja kulture,
krepitvi inovativnosti in konkurenčnosti, k učinkovitosti delovanja kulturnega
sektorja in spodbujanju vseživljenjskega izobraževanja. Projekte je pripravilo
Ministrstvo za kulturo skupaj s štirimi nacionalnimi javnimi zavodi s področja
glasbe in uprizoritvene umetnosti.
Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana bo s pomočjo projekta
mladim omogočilo pridobivanje kariernih in delovnih izkušenj z javnim
nastopanjem v opernih predstavah in na koncertih. Sodelovali bodo lahko pri
tehnični pripravi predstav in njihovi izvedbi, izdelavi scenskih elementov, kar bo
med drugim vplivalo tudi na razvoj posameznikovih specifičnih spretnosti, znanja
in sposobnosti. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bodo za to
prejeli je 400.446,61 EUR, od tega Evropski socialni sklad prispeva 85 odstotkov
vrednosti.
Slovenska filharmonija, Slovenski komorni zbor bo mlade vključeval v redni
program dela javnega zavoda. Zagotovili jim bodo mentorstvo in podporo za hitro
vključitev v izvajanje programov. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
jo bodo za to prejeli je 230.000 EUR, od tega Evropski socialni sklad prispeva 85
odstotkov vrednosti.

Slovensko narodno gledališče Maribor – Drama, Opera, Balet bo omogočalo
usposabljanje s prenosom znanj na mlade. Vključevali bodo določene profile v
delo javnega zavoda in za določena delovna mesta zagotavljali usposabljanje in
izobraževanje. Ustvarjalcem bodo omogočili tudi pridobivanje delovnih izkušenj
in referenc tako v Sloveniji kot v tujini. Skupna okvirna višina nepovratnih
sredstev, ki jo bodo za to prejeli je 440.000 EUR, od tega Evropski socialni sklad
prispeva 85 odstotkov vrednosti.
Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana bo izvedlo program gledališke
vzgoje, imenovan Mlada Drama. Gre za program kulturne vzgoje s poudarkom na
gledališki vzgoji, ki bo s pomočjo zaposlovanja mladih ključno vplivala na
dolgoročno strategijo obiska ljubljanske Drame. Ocenjujejo, da se bo ob koncu
projekta obisk mladih v gledališču povečal v primerjavi z zadnjim obdobjem.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bodo za to prejeli je 220.000
EUR, od tega Evropski socialni sklad prispeva 85 odstotkov vrednosti.
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za
evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo naslednje odločbe:
1.
Evropska sredstva za projekt Urgentni center Celje. Z njim bo povečana učinkovitost,
izboljšana dostopnost in zvišana strokovna raven izvajanja neprekinjene nujne
medicinske pomoči v Savinjski regiji. Za projekt v vrednosti 9,6 milijona EUR bo
Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval približno 5,3 milijona EUR.
Naložba obsega ureditev novega urgentnega centra, vključno z opremo, ki je del projekta
»Nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje«. Namen ureditve urgentnega centra
je omogočiti sodobne pogoje za izvajanje službe nujne medicinske pomoči za območje
Savinjske statistične oz. zdravstvene regije, vključno z združitvijo primarne in bolnišnične
urgentne službe na enem mestu. Tako bodo pacientom zagotovili zdravstveno obravnavo
na enem mestu in bistveno boljše možnosti za diagnostično in terapevtsko obravnavo.
Povečani bosta hitrost in učinkovitost obravnave nujnih akutnih stanj v Savinjski regiji ter
zagotovljena ustrezna povezanost z ostalimi urgentnimi centri višje strokovne ravni.

2.
Evropska sredstva za »1. fazo celovite ureditve območja Kobilarne Lipica: ureditev
površin in objektov, povezanih z izvajanjem turističnih programov«. Vrednost
projekta, katerega namen je zaokrožiti turistično ponudbo Kobilarne Lipice, je milijon
EUR, od tega bo 850.000 EUR prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.
Projekt obsega ureditev Hofa (zunanjih površin v središču zgodovinskega jedra kobilarne)
in Tržaškega drevoreda, ki predstavljata zgodovinsko jedro kobilarne in povezujeta
turistični in vzrejni del kompleksa, obnovo hlevov na Borjači ter obnovo notranjosti
Jubilejnega hleva in Novega hleva, s čimer se bo bistveno izboljšal standard bivanja in
oskrbe konjev.
Namen projekta je z ureditvijo zunanjih površin v središču zgodovinskega dela kobilarne,
Tržaškega drevoreda ter obnovo hlevov zaokrožiti celotno turistično ponudbo Kobilarne
Lipice. Naložba je neposredno povezana z izvajanjem turističnih programov kobilarne – od
vodenih ogledov, ogleda novega muzeja, do predstav lipiške jahalne šole.
Poleg osrednjega, grajenega dela, ima Lipica v turističnem smislu še velik neizkoriščen
potencial v poteh, drevoredih in drugih elementih izjemne kulturne krajine, ki so
trenutno obiskovalcem slabo, če ne povsem nedostopni. Najbolj izpostavljen je Tržaški
drevored, nekdanja glavna vstopna os v Lipico, v dolžini približno 1,1 km. Skupaj z
rehabilitacijo zgodovinskega jedra kobilarne, kamor se Tržaški drevored izteka, je
predvidena njegova ureditev tako, da bo lahko vključen v turistično ponudbo Lipice kot
urejena sprehajalna, učna, jahalna in kočijaška pot.. Ta se bo ob posebnih dogodkih
odprla tudi kot protokolarni dostop oziroma slavnostni vhod v Lipico.
Večina obiskovalcev pride v Lipico zaradi konjev. Z njimi pridejo v stik z ogledom
kobilarne, hlevov in predstav lipiške jahalne šole. Večina objektov in površin v
zgodovinskem jedru in kobilarniškem delu je tako izjemno izpostavljenih turistom, ki
bistveno prispevajo k dojemanju Lipice kot turistične destinacije. Ravno ti objekti pa so
zaradi starosti in desetletij pomanjkljivega vzdrževanja v relativno slabem stanju –
neprimernem za turistično destinacijo, kakršno v Lipici želijo ustvariti.
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AKTUALNI RAZPISI – Evropski socialni sklad
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
NOV RAZPIS
1.

Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leti 2013 in 2014

1
S sredstvi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leti 2013 in 2014, katerih skupna
razpoložljiva višina nepovratnih sredstev znaša 2.600.000,00 EUR (Evropski socialni sklad bo prispeval 85 odstotkov
celotne vrednosti), bodo podprti projekti socialnih partnerjev.
Namen projektov je aktivno in učinkovito izvajanje aktivnosti, ki so namenjene izboljšanju razmer na trgu dela in
vključevanju v reševanje problematike z naslednjih področij:
- razvoju aktivnih politik trga dela;
- usklajenosti kvalifikacij delovne sile s povpraševanjem;
- projekcija potreb v okviru trga dela;
- odprtosti trga dela;
- poklicnemu izobraževanju in usposabljanju;
- novim zaposlitvenim možnostim;
- izboljšanju delovnega okolja;
- aktivaciji presežnih delavcev in njihove pravočasne prekvalifikacije oz dokvalifikacije;
- povečevanju fleksibilnosti in konkurenčnosti podjetij in njihovih zaposlenih ter spodbujanju regijske in sektorske
mobilnosti;
- motiviranju in aktivaciji človeških virov za iskanje in prepoznavanje podjetniških potencialov;
- usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja;
- organizaciji dela in izboljšanju razmer za zdravje in varstvo pri delu in delo na domu;
- medgeneracijskemu sodelovanja na delovnem mestu.
Rok za prejem ponudb: 27.5.2013.

Več na:
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_sin
gle%5D=977
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AKTUALNI RAZPISI – Evropski sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
1.

Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za sofinanciranje
tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti

Namen javnega razpisa je sofinanciranje tehnoloških investicij za proizvodnjo novih ali bistveno izboljšanih produktov,
ki so jih podjetja razvila v okviru lastne razvojno raziskovalne dejavnosti. Sofinancirajo se začetne investicije v osnovna
opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata. Investicijski projekti morajo vsebovati jasno
razvojno komponento, ki povezuje rezultate predhodno izvedenih razvojno raziskovalnih aktivnosti in tehnološke
investicije, ki so predmet investicijskih vlaganj prijavitelja. Podprti bodo investicijski projekti, ki bodo:
vzpostavili proizvodnjo novega ali bistveno izboljšanega produkta v okviru novega obrata in
prispevali nova delovna mesta in
prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju.
Na ta javni razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so ustanovljeni v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo v letih od 2012 - 2015 namenilo za izvedbo javnega razpisa
znaša 13.000.000 EUR, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 11.050.000 EUR.
Drugo odpiranje prispelih vlog je bilo 10. januarja 2013. Nadaljnja odpiranja bodo vsake tri mesece 10. v mesecu
(začenši z aprilom 2013) do dodelitve vseh sredstev oziroma na prvi delovni dan po navedenih dneh, če je določeni dan
sobota, nedelja ali praznik.
Več informacij:
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=932

Foto: Matevž Kostanjšek
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AKTUALNI RAZPISI – Kohezijski sklad
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
1.

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 MGRT 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.energetika-portal.si/javne-objave/objava/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=901

2.

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 MGRT 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:
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=905
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OBVESTILA
Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko pri Evropski komisiji ponuja v okviru dogodka OPEN DAYS
2013 oz. »Odprti dnevi mest in regij« različne možnosti sodelovanja: univerzam, študentom, ustvarjalcem …
Preveri na: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm?id=531&LAN=EN&#anchor_531

Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko pri Evropski komisiji razpisuje natečaj za nagrade
»Regio Stars« za leto 2014 za uspešne projekte. Rok za prijavo projektov je podaljšan do 30. 4. 2013.
Več informacij na njihovi spletni strani.

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: Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si
 Evropski socialni sklad: Mateja Mejavšek: mateja.mejavsek@gov.si
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 obvescanje-tp.mgrt@gov.si.

Uredništvo Kohezijskega
e-kotička vam želi lepe
praznike!
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