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Spoštovani prijatelji Kohezijskega e-kotička,
sredstva evropske kohezijske politike in ustreznega lastnega
sofinanciranja v Sloveniji usmerjamo predvsem v dejavnosti, ki
pospešujejo druţbeno ekonomski razvoj. V skladu z našo dolgoročno
strategijo so bile določene tudi vsebine v okviru operativnih programov, v
izvajanju pa se je izkazalo, da so prav ta sredstva pomembna dodana
vrednost projektom. S pojavom krize se je njihov pomen še povečal, zlasti
zaradi večjih potreb po podpori podjetjem in ustvarjanju novih delovnih
mest ter povečani obremenjenosti javnih financ.
Evropska sredstva so naš pomemben razvojni vir, zato vlada prednostno
obravnava to področje. Da bi pospešila črpanje in na ta način v teh teţkih
časih ohranila določen obseg naloţb, je med drugim uvedla tedensko
medresorsko koordinacijo na ravni ministrov oziroma drţavnih
sekretarjev. Vsi skupaj si namreč prizadevamo, da čim bolje izkoristimo
4,8 milijarde evrov, ki jih ima Slovenija na voljo v aktualnem
programskem obdobju 2007 2013.
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Zaključek namesto uvoda

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Glede na sedanje stanje, ko je dodeljenih skoraj 3,4 milijarde evrov in iz evropskega v slovenski proračun
povrnjenih za nekaj manj kot 1,8 milijarde evrov, je to morda ambiciozen cilj, vendar sem prepričana, da bomo
na koncu uspešni. Razveseljuje me tudi dejstvo, da smo uspeli prednostno zagotoviti dovolj lastne udeleţbe in
nacionalnega sofinanciranja za evropske programe in projekte v rebalansu proračuna za leto 2012. Za dovolj
sredstev smo poskrbeli tudi v proračunih za leti 2013 in 2014, prav tako pa smo z ustrezno proračunsko rezervo
omogočili pokrivanje morebitnih dodatnih potreb.
V letu 2012 smo pozornost usmerjali v aktivnosti za izboljšanje črpanja, poenostavitve administrativnih postopkov
in temeljitejše vsebinsko načrtovanje izvajanja kohezijske politike. Pospešili smo pripravo zahtevkov za povračilo
sredstev iz evropskega proračuna in poravnali obveznosti do prijaviteljev projektov, ki so bile odprte ţe dlje časa –
tako smo na primer podpisali vse anekse, izplačali zaostanke, itd. Med drugim smo po dolgotrajnih pogajanjih v
rebalansu proračuna za leto 2012 zagotovili 43 milijonov evrov za sofinanciranje investicijskih projektov občin, na
različnih vsebinskih področjih pa smo potrdili razpise oziroma izdali odločbe za nove projekte v višini 649
milijonov evrov. Naj omenim, da je vlada odobrila tudi preseţne pravice porabe v višini pol milijarde evrov, kar
nam omogoča potrjevanje dodatnih oziroma rezervnih projektov. In vse navedeno je predpogoj za uspešno
črpanje evropskega denarja.
Skupaj z drugimi ministrstvi pa svoje napore usmerjamo tudi v pripravo nove Strategije razvoja Slovenije za
obdobje med leti 2014 2020, kjer je izjemno pomemben dialog z najrazličnejši deleţniki. V letošnjem letu smo
tako obiskali vseh dvanajst slovenskih statističnih regij in se s predstavniki občin, gospodarstva, nevladnih
organizacij in drugih pogovarjali o naših aktivnostih na področju prihodnjega programskega obdobja. Ker ţelimo v
regijah spodbuditi razpravo o razvojnih moţnostih, priloţnostih in potrebah posamezne regije, bomo z obiski
nadaljevali tudi v letu 2013.
Prav v regijah so se razveselili tudi nekaj več kot 140 milijonov evrov vrednega 6. javnega poziva z naslova t.i.
razvoja regij, ki smo ga objavili maja 2012. V začetku decembra pa smo objavili tudi dobrih 23,4 milijona evrov
vredni javni razpis s področja prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih področij s Hrvaško« za sofinanciranje
projektov, ki bodo imele predvideno črpanje v proračunskih letih 2013 in 2014.
Za nami je torej uspešno leto na področju črpanja sredstev evropske kohezijske politike. Dosedanje cilje smo
skupaj dobro uresničevali, zato se ob tej priloţnosti zahvaljujem vsem, ki so kakorkoli prispevali k njihovem
udejanjanju. Pa vendar bomo morali v letu 2013, ki ga pričakujem z optimizmom, še bolj zavihati rokave.
Verjamem, da nam bo s skupnimi močmi, znanjem in izkušnjami uspelo, o naših aktivnostih pa vas bomo obveščali
tudi v e-kotičku.
Ob tej priloţnosti vam ţelim prijetno branje, v prihajajočem letu pa veliko delovnih uspehov in zasebnega miru.
Srečno!
Mag. Monika Kirbiš Rojs
drţavna sekretarka
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Kaj smo v letu 2012 naredili z evropskimi sredstvi?

Ministrstvo
za
gospodarski
razvoj in tehnologijo je izdalo
odločbe za 19 projektov s
področja okolja in prometa v
skupni vrednosti 459 milijonov
evrov. Omenjeni projekti bodo
iz Kohezijskega sklada oz.
Evropskega sklada za regionalni
razvoj sofinancirani v skupni
višini dobrih 263 milijonov
evrov.














Izvennivojsko kriţanje ceste Ormoţ - Središče ob
Dravi in ţelezniške proge Ormoţ - Murska Sobota Hodoš v Pušencih
Nadgradnja odseka ţelezniške proge Dolga Gora –
Poljčane
Poglobitev vplovnega kanala v koprskem tovornem
pristanišču
Kolesarska povezava Miren – Vrtojba – Nova Gorica –
Kanal (odsek Solkan – Plave)
Rekonstrukcija glavne ceste Bača – Dolenja Trebuša
Izvennivojsko kriţanje glavne in regionalne
ţelezniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v
Grobelnem
Daljinska kolesarska povezava Pot prijateljstva in
zdravja POREČANKA (PARENZANA)
Gradnja protihrupnih ograj na posameznih
avtocestnih odsekih
Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, 2. faza
Izgradnja potniškega terminala na letališču Joţeta
Pučnika

Foto: Matevţ Kostanjšek













Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Idrijce – Izgradnja kanalizacije in centralne
čistilne naprave v občini Idrija
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. Sklop)
– ormoško območje
Zagotovitev poplavne varnosti na porečju
Savinje – lokalni ukrepi
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
obali
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Zgornje Save in na območju Kranjskega in
Sorškega polja – I. sklop
Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Krke – 3.faza
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Vipave – 1. sklop
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Soče (CČN Nova Gorica)
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Objavljena sta bila tudi dva javna razpisa s
področja trajnostne rabe energije - za
energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih
skupnosti in za energetsko sanacijo stavb
javnih zavodov na področju visokega šolstva
in znanosti – v skupni vrednosti 59 milijonov
evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval
dobrih 50 milijonov evrov.

Zaradi uspešnosti programa “Prvi izziv”, ki se je
začel izvajati poleti 2012, smo na tem programu
povečali sredstva za 11 milijonov evrov. V 4
mesecih je ta program omogočil 1930 zaposlitev
za brezposelne mlade do 30 let.

Tudi v letu 2012 so se izvajali programi, ki
jih preko Zavoda za zaposlovanje Republike
Slovenije sofinancira Evropski socialni
sklad. V te programe je bilo vključenih
14.807 oseb. V letošnjem letu se je za 11,5
milijona evrov povečal obseg sredstev za
program Zaposli.me, ki je namenjen
subvencioniranju zaposlitev za brezposelne
osebe, za 20 milijonov evrov pa obseg
sredstev
za
subvencije
za
samozaposlovanje.
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V letu 2012 je bilo na področju razvoja
človeških virov potrjenih 13 javnih razpisov
in 11 neposrednih potrditev projektov v
skupni vrednosti dobrih 99 milijonov evrov.
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Kaj smo v letu 2012 naredili z evropskimi sredstvi?

Foto: Matevţ Kostanjšek in CPU

V letu 2012 smo na področju krepitve regionalnih
razvojnih potencialov neposredno potrdili 16
projektov v vrednosti dobrih 72 milijonov evrov.
Največ sredstev je bilo dodeljenih za projekte
kulturne in športne infrastrukture. Sredstva so bila
dodeljena še za projekte s področje turizma,
izgradnje mreţe urgentnih centrov in izobraţevalno
raziskovalne infrastrukture.

Z 8 javnimi razpisi v vrednosti skoraj 200
milijonov evrov je bilo največ sredstev
razpisanih za projekte s področja razvoja
regij. Za podporo gospodarstvu pa je bilo
razpisanih pribliţno 25 milijonov evrov v
okviru treh razpisov. Poleg tega so bili
objavljeni še javni razpisi za projekte s
področja turizma in informacijske druţbe.
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DOBRE PRAKSE
Evropski socialni sklad
Kompetenčni center za kadre v steklarstvu – KC STEKLAR

KC STEKLAR je nastal kot želja slovenskih podjetij iz dejavnosti steklarstva. Gre namreč za dejavnost,
ki je v zadnjih nekaj desetletjih doživljala predvsem upadanje. Hkrati z upadanjem interesa za te
poklice, pa so odtekali tudi znanje in izkušnje. V kompetenčni center STEKLAR se je povezalo 10
podjetij – 2 veliki, 4 mala in 4 mikro podjetja –, ki so želela izdelati panožni kompetenčni profil za
izbrane poklice v steklarstvu, oceniti stanje razvitosti kompetenc v partnerstvu, izvesti programe
usposabljanja na osmih izbranih področjih (steklarstvo, orodjarstvo, oblikovanje stekla, komercialna
znanja, kakovost, vodenje, IKT, jeziki), promovirati steklarske poklice, prenesti notranje znanje in
izmenjati izkušnje ter dobre prakse.

Foto: Blaţ Lah/Branko Korelc/Steklarna Rogaška

V dveh letih je bilo oz še bo (projekt traja od
2011 do 2013) v usposabljanja vključenih 1028
udeležencev, od tega 416 zaposlenih v notranja
usposabljanja.
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Partnerji v projektu so prejeli skoraj 177 tisoč
evrov iz Evropskega socialnega sklada za 208
tisoč evrov vreden projekt.

Evropski sklad za regionalni razvoj
Celtra – slovenski tehnološki “start-up”

Celtra je slovenski tehnološki “start-up”, ki razvija tehnologijo za prikazovanje interaktivnih oglasov na
mobilnih telefonih in omogoča izdelavo ter serviranje oglasov na mobilne spletne portale oziroma v mobilne
aplikacije. Podjetje je globalno, večino prihodkov ustvari v ZDA, celotni razvoj produkta pa poteka v
Sloveniji.
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DOBRE PRAKSE

Podjetje Celtra, d. o. o. je v okviru Programa instrumentov finančnega inţeniringa, ki ga izvaja Slovenski
podjetniški sklad iz Holdinškega sklada pridobilo finančni vloţek v obliki tveganega kapitala. Kot soinvestitor je
sodelovala tudi druţba tveganega kapitala Prvi Sklad, d. o. o., ki ga upravlja druţba RSG Kapital, d. o. o.

Holdinški sklad, iz katerega se financirajo naložbe v obliki tveganega kapitala, je bil oblikovan s pomočjo
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Skupno so zbrali pribliţno 1,3 milijona evrov, od tega je večino – 900.000,00 evrov – prispeval Prvi sklad.
Investicija je podjetju omogočila resnejši prodor na ameriškem trgu in mu omogočila odskočno desko za
nadaljnji razvoj. Z vloţkom Prvega sklada je podjetje odprlo svojo razvojno pisarno v Ljubljani. V začetku leta
2011 pa jim je od dveh tujih skladov tveganega kapitala uspelo pridobiti še 3,7 milijona evrov, kar jim je
omogočilo prodor na ameriškem trgu.

Foto: Celtra

Podjetje se je na trgu mobilnega oglaševanja uveljavilo s svojo prilagodljivo in uporabniku prijazno
platformo AdCreator. V letu 2011 so zaradi tehnoloških prednosti postali vodilni svetovni ponudnik na tem
področju. Uporabniki njihove platforme AdCreator so veliki medijski portali in ponudniki mobilnih aplikacij,
velike oglaševalske mreţe ter agencije.
Ţe v letu 2011 so presegli načrte in postali dobičkonosni, v letošnjem letu pa so znatno povečali prihodke in
število zaposlenih. Odprli tudi nove pisarne v New Yorku in Los Angelesu
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ODLOČBE IN POTRDITVE PROJEKTOV
Evropska sredstva za izgradnjo protihrupnih ograj na petih avtocestnih odsekih
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za projekt gradnje
protihrupnih ograj na petih avtocestnih odsekih, ki so del vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T).
Vrednost projekta znaša dobrih 61 milijonov evrov, od tega bo 41,9 milijona evrov prispeval Kohezijski
sklad.
V okviru projekta je predvidena postavitev protihrupnih ograj in t.i. absorpcijske obloge portalov predora v skupni
dolţini 31,2 kilometra oz. 140.646 m2 površine na avtocestnih odsekih Dramlje-Celje in Celje-Arja vas, MalenceŠmarje Sap, Unec-Postojna in Brezovica-Vrhnika. Z izgradnjo protihrupnih ograj se bodo zmanjšale emisije hrupa
(ta je na obravnavanih območjih čezmerna), s čimer se bo izboljšalo tudi bivalno okolje za pribliţno 21.100
prebivalcev.

Evropska sredstva za izgradnjo
kolesarske steze med Rogaško Slatino,
Podčetrtkom in Bistrico ob Sotli
Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo je izdalo odločbo o dodelitvi
sredstev za izgradnjo 10 kilometrov
dolgega odseka kolesarske steze med
Rogaško Slatino, Podčetrtkom in Bistrico
ob Sotli. 6,3 milijona evrov vredni
projekt bo v višini 5,18 milijona evrov
sofinanciral Evropski sklad za regionalni
razvoj.
S kolesarsko povezavo med Rogaško
Slatino, Podčetrtkom in Bistrico ob Sotli,
ki je sicer del daljinske kolesarske
povezave, ki poteka med Mariborom,
Slovensko Bistrico, Poljčanami, Rogaško
Slatino, Podčetrtkom in Bistrico ob Sotli
vse do Breţic, bo zagotovljena večja
prometna varnost za vse udeleţence v
prometu.

Evropska sredstva za ureditev odvajanja in čiščenja
odpadnih voda v porečju Vipave
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je
izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za 1. sklop
ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v
porečju Vipave. Dobrih 6,3 milijona evrov vredni
projekt bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada v
višini 3,2 milijona evrov.
V okviru projekta je načrtovana izgradnja nove
centralne čistilne naprave Vipava z zmogljivostjo
6.000 populacijskih enot ter kanalizacijskega sistema
v skupni dolţini 9,5 kilometra s pripadajočimi objekti.
Nova čistilna naprava bo namenjena samo
komunalnim odpadnim vodam Vipave in okoliških vasi,
medtem ko bo obstoječa čistilna naprava ohranjena
za čiščenje industrijskih odpadnih voda bliţnjih
industrijskih obratov, ki jih zaradi velikih nihanj in
visoke biološke obremenitve obstoječa čistilna
naprava trenutno ne zmore sprejeti in se odvečni del
odpadnih voda zlasti v obdobju trgatve preliva
neočiščen v reko Vipavo.

Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje
odpadne vode v porečju Krke
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je
izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za 3. fazo
projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v
porečju Krke. 25,6 milijona evrov vredni projekt
bo sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada v
višini 14,8 milijona evrov.
Z uresničitvijo 3. faze projekta bo urejeno
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v
porečju Krke v občinah Grosuplje in Ivančna Gorica.
V okviru projekta je predvidena izgradnja 20,5
kilometra dolgega kanalizacijskega sistema, 10
črpališč in 3 zadrţevalnih bazenov, pa tudi
nadgradnja centralne čistilne naprave Grosuplje z
dosedanjih 10.000 na 20.000 populacijskih enot ter
rekonstrukcija centralne čistilne naprave Ivančna
Gorica. Z uresničitvijo omenjenega projekta bo na
javni kanalizacijski sistem dodatno priključenih
3.246 prebivalcev, poleg tega pa se bo zmanjšala
količina škodljivih snovi v vodi, izboljšala se bo
kakovost površinskih voda in ţivljenjski ter
zdravstveni pogoji prebivalcev v omenjenih občinah.
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Evropska sredstva za ureditev odvajanja in čiščenja
odpadnih voda v porečju Soče

Evropska sredstva za projekt oskrbe s
pitno vodo v porečju Sotle

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je izdalo
odločbo o dodelitvi sredstev za ureditev odvajanja in
čiščenja odpadnih voda v porečju Soče. Dobrih 48,4
milijona evrov vredni projekt, ki se bo predvidoma zaključil
do decembra 2015, bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada v
višini 28,1 milijona evrov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo je izdalo odločbo o dodelitvi
sredstev za 20,3 milijona evrov vredni
projekt oskrbe s pitno vodo v porečju
Sotle. Projekt bo z nekaj več kot 11,9
milijona evrov sofinanciral Kohezijski
sklad.

V okviru projekta, ki ga izvajajo tri občine v porečju Soče –
Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica -, bo
med drugim zgrajena centralna čistilna naprava v Novi Gorici z
zmogljivostjo 50.500 populacijskih enot in 18,7 kilometra
kanalizacijskega omreţja s pripadajočimi objekti (27
razbremenilnih objektov, 12 črpališč ter 4 zadrţevalni bazeni).
Z uresničitvijo projekta se bo povečalo število priključenih
prebivalcev na javni kanalizacijski sistem, trajnostno pa se bo
izboljšala tudi kakovost voda in tal, saj se bo zmanjšala
količina škodljivih snovi v vodi, kar bo prispevalo k izboljšanju
ţivljenjskih in zdravstvenih pogojev prebivalcev.
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Z uresničitvijo projekta, pri pripravi
katerega je vrste strnilo šest občin
Savinjske regije - Kozje, Podčetrtek,
Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah,
Rogatec in Šentjur - bo za pribliţno 32.000
tamkajšnjih
prebivalcev
zagotovljena
boljša in varnejša oskrba s pitno vodo,
1.115 prebivalcev pa bo na novo
priključenih na vodovodni sistem.

Evropska sredstva za letališče Jožeta Pučnika
Evropska komisija je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi organa upravljanja za evropske
strukturne sklade in Kohezijski sklad sporočila, da je izdala odločbo za t.i. veliki projekt Izgradnje
potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika. Omenjeni projekt, katerega skupna vrednost znaša 89,6
milijona evrov, bo v višini dobrih 15 milijonov evrov sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj.
Gradnja novega potniškega terminala bo potekala poleg ţe obstoječega terminala, s katerim bo povezan s
pešpotmi. Skupaj bosta zagotavljala 36.086 m 2 površine za namene zračnega prometa. V okviru projekta je poleg
gradnje novega, štirinivojskega terminala, ki se bo razprostiral na 31.200 m 2, predvidena tudi preureditev in
prenova dela obstoječega terminala ter s tem tudi zagotovitev boljše dostopnosti, s čimer se bo bistveno
povečala kakovost storitev in učinkovitost poslovanja. Nov terminal, ki bo predvidoma zgrajen do maja 2014, bo
zagotavljal tudi popolno ločitev med schengenskimi in neschengenskim prometom, pa tudi med odhodnimi in
dohodnimi potniki. Z uresničitvijo projekta bo na vseh točkah zagotovljena višja kakovost obravnavanja potnikov,
in sicer kot C-standardna storitev po klasifikaciji Mednarodnega zdruţenja za letalski promet (IATA).
Bistveno se bo povečala tudi zmogljivost potniških storitev letališča, saj bo namesto dosedanjih 700 potnikov na
uro (350 prihodnih in 350 odhodnih potnikov) po zaključku projekta letališče lahko sprejelo tudi do 1.800
potnikov na uro. Projekt tako predvideva tudi povečanje števila izhodov na terminalih, in sicer z dosedanjih 9 na
18 (9 izhodov v obstoječem in 9 v okviru novega terminala).
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Evropski socialni sklad
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
1.

DODATNA SREDSTVA
Prvi izziv
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne
sklade in Kohezijski sklad, je izdalo odločbo o povečanju sredstev za program "Prvi izziv". Program je
namenjen spodbujanju zaposlovanja brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki so vsaj 3 mesece vodeni v
evidenci brezposelnih oseb.

Kohezijski e-kotiček 12/2012

08/2011

RAZPISI

Subvencija znaša 7.250 evrov in vsebuje:
1. del – 2.250 evrov za poskusno dobo 3 mesecev (po 750 evrov za vsak mesec),
2. del – 5.000 evrov za nadaljnjih 12 mesecev do izteka subvencionirane zaposlitve.
Namen povečanja sredstev je omogočiti večje število zaposlitev mladih, saj se bo po povečanju
razpoloţljivih sredstev lahko zaposlilo več kot 2.800 brezposelnih mladih iz ciljne skupine.
Skupna vrednost programa po povečanju znaša 20,3 milijonov evrov (od tega prispeva Evropski socialni
sklad 85% ali 17,2 milijonov evrov). Obseg dodatnih sredstev, ki bodo namenjena izvajanju programa
tako znaša 11,3 milijonov evrov.
Več informacij: http://www.ess.gov.si/

2.
Program Zaposli.me
Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin:
osebe s statusom invalida oziroma osebe, ki jim je invalidnost priznana po nacionalni
zakonodaji;
starejši od 50 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu;
osebe, ki so najmanj 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih prijavljene med brezposelnimi pri
Zavodu (dolgotrajno brezposelni);
osebe, ki so najmanj 6 mesecev prijavljene med brezposelnimi pri Zavodu in imajo stalno
prebivališče v Pokolpju (v občinah Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič ali
Metlika).
Glede na strukturo brezposelnosti in značilnosti trga dela lahko posamezna območna sluţba kadar koli
med trajanjem povabila določi oţje ciljne skupine brezposelnih za pridobitev subvencije.
Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj eno leto neprekinjeno.
Subvencija znaša: 4.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo o invalidnosti).
Evropski socialni sklad bo prispeval 61.700.633,92 evrov.
Več informacij:
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/zaposli_me_2012
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RAZPISI
3.

Podjetno v svet podjetništva 2013
Program Podjetno v svet podjetništva 2013 bo, skupaj z drugimi regionalnimi razvojnimi agencijami, ki
se nahajajo po celotni Sloveniji, izvajala RRA Zasavske regije, ki bo imela vlogo vodilnega partnerja.
Namen programa je podjetniško usposabljanje mladih, visoko izobraţenih brezposelnih oseb, ki imajo
višjo - visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv in so v navedenih regijah prijavljeni na Zavodu
za zaposlovanje RS kot iskalci zaposlitve. Prednost pri vključitvi bodo imele osebe iz ciljne skupine, ki
so mlajše od 35 let. Osebe bodo za čas vključitve v program, to je za obdobje največ 5 mesecev,
zaposlene za določen čas v posamezni regionalni razvojni agenciji. Za to obdobje jim pripada plača v
višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z delovno pravno zakonodajo
(sorazmerni del regresa, letni dopust, povrnitev stroškov prevoza na delo, prehrane, zdravniški
pregled itd.). V času vključitve v usposabljanje bodo mladi razvijali svoje podjetniške ideje in jih
pripeljali do realizacije v skupinah, ob strokovnem vodstvu (mentorstvu) strokovnjakov z izkušnjami iz
podjetništva in gospodarstva ter raziskovalnih in izobraţevalnih institucij. Program se bo začel izvajati
predvidoma v Zasavju z 10 udeleţenci ţe v letu 2012, v drugih regijah pa bo začetek izvajanja v letu
2013. Skupaj bo v program do konca leta 2013 vključenih 250 udeleţencev oz. 25 skupin po 10
udeleţencev (predvidoma 20 udeleţencev iz vsakega območja regionalne razvojne agencije oz. 30 iz
Zasavja).
Skupna višina upravičenih stroškov programa znaša 3.888.354,00 evrov, od tega Evropski socialni sklad
sofinancira 85% vrednosti.
Več informacij: http://www.rcr-zasavje.si/ in http://www.eu-skladi.si/

4.

Spodbujanje samozaposlovanja
Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev samozaposlitev v višini 4.500 EUR, ki
pomaga uresničiti poslovno idejo in ohraniti samozaposlitev.
Subvencijo za samozaposlitev lahko pridobite, če ste prijavljeni:
med brezposelnimi ali
kot iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogroţena,
Pri tem pa:
ste zaključili priprave na samozaposlitev, torej pridobili pozitivno presojo svoje poslovne ideje
in opravili delavnico za samozaposlitev, ter
izpolnjujete še vse druge zahtevane pogoje.
Evropski socialni sklad bo prispeval 65.173.700,86 evrov.
Več informacij: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/samozaposlovanje

5.
Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013
S tem programom je omogočeno usposabljanje kandidatov na delovnem mestu in povračilo
upravičenih stroškov njihovega usposabljanja. Vse to, še preden se delodajalec odloči za njihovo
zaposlitev, pri tem lahko izbira, katere kandidate bo zaposlil.
V usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključijo kandidati, ki so najmanj 3 mesece
neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi. Glede na strukturo brezposelnosti in značilnosti trga
dela lahko območne sluţbe v svoji regiji določijo oţje ciljne skupine brezposelnih za usposabljanje na
delovnem mestu.
Evropski socialni sklad bo prispeval 10.000.000,00 evrov.
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Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
NOV RAZPIS
1.
Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti
izobraževalcev odraslih
Cilj projekta je zagotoviti pregled kompetenc, ki vplivajo na zmoţnost za soočanje z izzivi, ki jih
prinašajo globalizacija in demografske spremembe. Pregled bo mogoče primerjati na mednarodni ravni
in tako zagotoviti primerjavo porazdelitve kompetenc v slovenski populaciji in drugih druţbah. Rezultati
bodo sluţili za oblikovanje kazalnikov, s katerimi bo mogoče spremljati mednarodno primerljiv
kompetenčni profil populacije. Na podlagi tega bo mogoče preverjati ustreznosti politik na področju
izobraţevanja in zaposlovanja ter preverjati ustreznost oblikovanja izobraţevalnih programov. Podatki
bodo sluţili kot podlaga za usklajeno načrtovanje in delovanje politik izobraţevanja in trga dela. Na
osnovi pridobljenih podatkov bo mogoče načrtovati bolj fleksibilne programe izobraţevanja in
usposabljanja, ki učinkoviteje odgovarjajo na potrebe trga dela. Rezultati projekta bodo pomembno
pripomogli k izboljšanju usposobljenosti izobraţevalcev v izobraţevanju in usposabljanju odraslih.

Kohezijski e-kotiček 12/2012

08/2011

RAZPISI

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev znaša 1.339.000,00 evrov, od tega bo Evropski socialni sklad
prispeval 1.138.150,00 evrov.
Več informacij: http://www.mizks.gov.si/

NOV RAZPIS

2.

Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in
slabovidnim osebam ter osebam z motnjami branja
Projekt»Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih moţnosti dostopa do publikacij slepim in
slabovidnim osebam ter osebam z motnjami branja« je namenjen usposabljanju slepih in slabovidnih ter
oseb z motnjami branja, kot pogoj za njihovo enakopravno vključevanje v druţbo. Tako je cilj projekta
vzpostavitev osrednje knjiţnice za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja.
Projekt bo zagotovil pogoje za delovanje osrednje knjiţnice za slepe, slabovidne in osebe z motnjami
branja, ter razvijal modele usposabljanja in izobraţevanja za delo z novimi informacijskokomunikacijskimi tehnologijami, ter omogočil dostop do publikacij in informacij v njim prilagojenih
tehnikah, dostop do vseh vrst izobraţevanj, strokovnega izpopolnjevanja in kulturnega ţivljenja ter s
tem povečal njihovo zaposljivost.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev znaša 2.699.103,75 evrov, od tega bo Evropski socialni sklad
prispeval 85% vrednosti ali 2.294.238,19 evrov.
Več informacij: www.zveza-slepih.si

NOV RAZPIS

3.

Javni razpis za sofinanciranje projekta Inovativno poučevanje s pomočjo sodobnih informacijsko
komunikacijskih tehnologij
Namen javnega razpisa je razviti izvedbene kurikule, v okviru katerih bodo preizkušene inovativne
strategije, modeli in pristope poučevanja in učenja v razredu ter pri tem učinkovito uporabiti
rezultate in primere dobrih praks (prenova gimnazij, e-šolstvo, naravoslovne kompetence, prenova
strokovnih gimnazij, razvoj e-učbenikov itd.). Izvedbeni kurikuli morajo biti podprti in nadgrajeni s
smiselno in učinkovito uporabo sodobne IKT, učinkovitih e-storitev in kakovostnih e-vsebin, ki
omogočajo večjo stopnjo individualizacije in personalizacije pri pouku oz. učenju, saj je
individualizacija in personalizacija še posebej pomembna pri učencih iz ranljivih skupin. Uvajanje
sodobne tehnologije samo po sebi ne more zagotoviti boljše učinkovitosti poučevanja in učenja oseb
iz ranljivih skupin, zato je nujno razviti celovite pedagoške strategije, ki bodo uporabljene v
izvedbenih kurikulih.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev znaša 1.300.000,00 evrov, od tega bo Evropski socialni
sklad prispeval 1.105.000,00 evrov.
Več informacij: http://www.mizks.gov.si/
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RAZPISI
Evropski sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
1.

NOV RAZPIS

Peti javni razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«
v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«
Cilj razpisa je reševanje problematike dostopov prebivalstva do javne infrastrukture v 58 občinah na
juţni meji Evropske unije in s tem ohranjanje poseljenosti območij ob slovensko-hrvaški meji. Razpis
je namenjen sofinanciranju naloţb v občinsko infrastrukturo v naseljih znotraj 10-kilometrskega
obmejnega pasu z Republiko Hrvaško. Za sredstva javnega razpisa lahko kandidirajo samoupravne
lokalne skupnosti, ki so hkrati investitor in nosilec projekta. Nepovratna sredstva se bodo dodelila za
sofinanciranje potrjenih projektov prometne, okoljske in ekonomske infrastrukture ob drţavni meji z
Republiko Hrvaško, in sicer za:
• izgradnjo in/ali rekonstrukcijo lokalnih cest ter javnih poti,
• izgradnjo, rekonstrukcijo in/ali obnovo sistemov vodooskrbe,
• izgradnjo sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter
• komunalno urejanje zemljišč, namenjenih novogradnji ali širitvi manjših obrtnih, poslovnih ali
industrijskih con.
V letih 2013 in 2014 je na voljo 23.370.220 evrov nepovratnih sredstev, od tega bo 19.864.687 evrov
prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.
Skrajni rok za oddajo vlog je 1. februar 2013.
Več informacij: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/

2.

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 druţbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so
ustanovljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih druţbah.
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo v letih od 2012 - 2015 namenilo za izvedbo
javnega razpisa znaša 13.000.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval
11.050.000 evrov.
Drugo odpiranje prispelih vlog bo 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/
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Kohezijski sklad
Razpisi z energetskega področja
NOV RAZPIS
1.

Javni razpis za energetsko sanacij stavb visokega šolstva in znanosti
Razpisana sredstva so namenjena javnim zavodom s področja visokega šolstva in znanosti, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti ministrstva za izobraţevanje, znanost, kulturo in
šport. Sredstva lahko pridobijo za projekte energetsko učinkovite sanacije obstoječih stavb (toplotna
izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken) in za sanacijo sistemov ter uporabo ali
vgradnjo sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih
decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na obnovljivih virih energije, vgradnjo
varčnih svetil in optimizacijo razsvetljave (vključno z vsemi pripadajočimi aktivnostmi, ki so nujno
potrebne za zamenjavo razsvetljave) in ne nazadnje tudi za samodejno spremljanje porabe energije (t.i.
energetski monitoring).
Razpisana sredstva: 7 milijonov evrov, od tega bo 5,95 milijona evrov prispeval Kohezijski sklad.

Kohezijski e-kotiček 12/2012

08/2011

RAZPISI

Prvi rok za oddajo vlog je 7. januar 2013.
Naslednji rok za oddajo vlog bo 19. april 2013. Morebitni ostali roki bodo objavljeni na spletni strani
Ministrstva za izobraţevanje, znanost, kulturo in šport. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.
Več informacij: http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javnirazpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=951

2.

Javni razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti
Razpisana sredstva so namenjena energetski sanaciji stavb v lasti lokalnih skupnosti, in sicer za projekte
energetsko učinkovite sanacije obstoječih stavb ali izvedenih ukrepov pri nadomestnih gradnjah (toplotna
izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken), pri čemer lahko uveljavljajo
tudi stroške za sanacijo sistemov in uporabo ali vgradnjo sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje
in hlajenje stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na
kogeneraciji in rabi obnovljivih virih energije kot tudi za samodejno spremljanje porabe (t.i. energetski
monitoring), ki omogoča spremljanje kazalnikov projekta.
Razpisana sredstva: 52 milijonov evrov. Od tega bo 85 % sredstev prispevala Evropska unija iz Kohezijskega
sklada.
aslednji rok za oddajo vlog bo 31. januar 2013, morebitni ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v
Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Javni razpis bo odprt do
porabe sredstev.
Več informacij: http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=937

3.

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.energetika-portal.si/javne-objave/objava/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=906
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RAZPISI
4.

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

5.
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.
Več informacij: http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=905

Foto: Evropska komisija
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Vabimo vas, da nas spremljate tudi na Facebooku.

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: Branka Markovič in Mateja Mejavšek:
branka.markovic@gov.si, mateja.mejavsek@gov.si
Evropski socialni sklad: Mateja Mejavšek: mateja.mejavsek@gov.si

Kohezijski e-kotiček 12/2012

08/2011

OBVESTILA

NAGRADNI KVIZ
1. V letu 2012 smo na različnih vsebinskih področjih potrdili
razpise oziroma izdali odločbe za nove projekte v višini:
a. 649 milijonov evrov
b. 43 milijonov evrov
c. 1,8 milijarde evrov
2. Za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Krke bo iz Kohezijskega sklada namenjenih:
d. 11,9 milijona evrov
e. 14,8 milijona evrov
f. 3,2 milijona evrov
3. V letu 2012 smo za 11 milijonov povečali sredstva za
naslednji program, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad:
a. Podjetno v svet podjetništva
b. Subvencije za samozaposlovanje
c. Prvi izziv

Foto: Matevţ Kostanjšek

Pravilne odgovore pošljite na euskladi.svlr@gov.si do 8. januarja 2013. Izmed prejetih pravilnih
odgovorov bomo izžrebali nagrajenca, ki bo objavljen na Facebooku. Pravilni odgovori na
vprašanja nagradnega kviza v oktobrski številki so 1a, 2c, 3b.

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvezd je med nami,
naj gre po svetu – rama ob rami –
svetloba z nami.
(Tone Pavček)

Veliko svetlih trenutkov v
letu 2012
vam ţelimo sodelavci
Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo
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