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Aktualni razpisi

EVROPSKA SREDSTVA V
JUGOVZHODNI SLOVENIJI

Strategija pametne specializacije:
Tehnična delavnica za izmenjavo mnenj
Datum: 6.6.2014
Lokacija: Hotel Habakuk, Maribor
Cilja tehnične delavnice sta napredek v smeri enotnega razumevanja prioritetnih področij uporabe ter
izmenjava mnenj o načinih razdelave instrumentarija, ki naj podpre prioritetna področja uporabe

9.00 – 10.00

Registracija

10.00 - 10:30 SVRK: SPS in prioritetna področja uporabe
10:30 - 11:30

Razprava

11.30 – 12.00

Odmor s kavo

12.00 – 13.00 Razmislek o instrumentariju (policy – mix) s strani pristojnih ministrstev

13.00 – 14.00 Razprava

14.00 – 14.10 Zaključek z naslednjimi koraki
PRIJAVE NA http://esiskladi.wix.com/strategijaps
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Jugovzhodna Slovenija v številkah
Ta regija na jugovzhodu
Slovenije,
povezuje
deželo suhe robe, deželo
kočevskega
medveda,
deželo cvička in deželo
zelenega
Jurija.
Po
površini
je
največja
slovenska regija (2.675
km2), v njej živi skoraj da
142.000 prebivalcev v 21
občinah.

V
programskem
obdobju 2007–2013 je
bilo v Jugovzhodni
regiji sofinanciranih več
kot
350
različnih
projektov v vrednosti
preko 360 milijonov
evrov. V to niso
vključeni projekti, ki so
imeli vpliv na celotno
državo ali projekti, ki so
vplivali na več regij.

Vir podatka: seznam upravičencev, 30. 5. 2014
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Predstavitev projektov ESS
Regijska štipendijska shema za Dolenjsko
Razvojni center Novo mesto je bil ustanovljen za razvoj
podjetništva in vzpostavitev podpornega okolja za podjetnike
ter mesto za povezovanje razvojnih partnerjev z učinkovito
mrežo usposobljenih kadrov širokega profila, ki bodo
uresničevali pričakovanja regije na Dolenjskem. Kot
Regionalna razvojna agencija pa je tudi nosilec programa
enotne Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko, ki temelji
na partnerstvu med delodajalci, nosilci regijske štipendijske
sheme in državo.

Cilj projekta je vključiti 33 delodajalcev
ter
sofinancirati
štipendije
44
štipendistom. Vrednost projekta, ki se
sofinancira iz Evropskega socialnega
sklada, je 203.632,93 evrov.

Namen regijske štipendijske sheme je v čim večji meri
uskladiti izbiro poklica dijakov in študentov s kadrovskimi
potrebami delodajalcev, povečati možnosti štipendiranja, ki
omogoča po končanem šolanju takojšnjo in ustrezno
zaposlitev, omogočiti zaposlovanje v domačem okolju ter
zmanjšati zaostajanje izobrazbene ravni prebivalstva v regiji.

Regijska štipendijska shema za Dolenjsko se izvaja na
območju Jugovzhodne Slovenije in zajema 20 občin
(Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok,
Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto,
Osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej,
Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in
Žužemberk).

Štipendije se dodeljujejo dijakom in študentom, ki se šolajo
za poklice, po katerih delodajalci povprašujejo oz. izrazijo
interes opredeljen v vlogi na javni poziv, glede na obseg
razpoložljivih javnih sredstev, prioritetno pa za razvojne
potrebe in perspektivne poklice v posamezni razvojni
regiji. Podeljujejo se za konkretna delovna mesta, in sicer za
celotno ali preostalo dobo šolanja štipendista po
izobraževalnem programu.

Podrobneje na: http://www.rc-nm.si/
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Foto: Matevž Kostanjšek
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Predstavitev projektov ESS
DATALAB TEHNOLOGIJE – razvoj nove poslovne programske opreme
Podjetje Datalab Tehnologije d. d., ki se ukvarja z
razvojem poslovne programske opreme ter svetovanjem
in strokovnim usposabljanjem, je s pomočjo evropskih
sredstev razvilo več novih proizvodov in nadgradili
obstoječe. V okviru štirih projektov je prejelo 1.266.784
evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in
Evropskega socialnega sklada.

PANTHEON Farm Accounting je osvojil naslednja
priznanja:
V sklopu razpisa za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih so
razvili nov produkt PANTHEON Farm Accounting (PA-FA) in
nove PANTHEON platforme za uporabo sistema na mobilnih
aplikacijah (PA-MO) ter optimizirali Oracle, MS-SQL in
koncernske šifrante. Z razvojem PA-MO so prenesli poslovne
funkcije sistema PANTHEON iz osebnega računalnika na
mobilne platforme. Novi produkt PA-FA omogoča vodenje
računovodstva za kmetije, z optimizacijo Oracle, MS SQL (za
delovanje v gostujočih okoljih) in koncernski šifrantov pa so
dosegli nadgradnjo obstoječih izdelkov.

www.eu-skladi.si

Na 51. kmetijsko-živilskem sejmu Agra je
PANTHEON Farm Accounting prejel zlato
medaljo na ocenjevanju Mehanizacije in
opreme.
Prejeli smo srebrni Seal of e-Excellence za
PANTHEON Farm Accounting. Nagrado
podeljuje EMF – The Forum of e-Excellence
za inovativne rešitve.

Foto: arhiv upravičenca
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Predstavitev projektov ESS in ESRR
Krka d.d.: Proizvodnja farmacevtskih izdelkov v novi tovarni NOTOL 2, FBD (Fluid-Bed
Dryer) in Mladi raziskovalci

Farmacevtskega podjetja Krka ni treba posebej
predstavljati. Njihova osnovna dejavnost je
proizvodnja in prodaja zdravil na recept, izdelkov brez
recepta in veterinarskih izdelkov. V veliki meri so
usmerjeni v razvoj lastnih visokokakovostnih
generičnih zdravil z dodano vrednostjo, ki jih tržijo
pod lastnimi blagovnimi znamkami, kar jim uspeva
tudi s pomočjo evropskih sredstev. V preteklih letih
so za tri projekte prejeli 4.536.866,00 evrov sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega
socialnega sklada.
Največji sofinancirani projekt je Proizvodnja
farmacevtskih izdelkov v novi tovarni NOTOL 2. Gre
za vsebinsko zaokrožen del proizvodne opreme v novi
tovarni NOTOL 2, s proizvodno zmogljivostjo 400
milijonov tablet letno, kar ustreza blizu polletne
porabe v Sloveniji. Gradnja tovarne za proizvodnjo
zdravil NOTOL 2 (Novi tabletni obrat Ločna št. 2) v
Novem mestu še poteka in bo zaključena v letu 2015,
sofinancirani del pa že v letu 2014. Ključni cilji
projekta so povečati kapacitete proizvodnje novih
farmacevtskih izdelkov za približno 400 milijonov
tablet, obloženih tablet in granulatov na leto,
dodatnih neto 200 delovnih mest ter vsaj 21 novih
zaposlitev s VII. stopnjo izobrazbe v Jugovzhodni
Sloveniji. Poleg tega bodo z naložbo zagotovili GMP
(Good Manufacturing Practice) in FDA (US Food and
Drug Administration) standarde, povečali učinkovitost
proizvodnih procesov in fleksibilnost za vedno
zahtevnejše potrebe trga, možnost fazne vgradnje
proizvodnih strojev ter uvedli nove tehnologije in
tehnološke postopke.

FBD (Fluid-Bed Dryer)
Krka je skupaj s partnerskim podjetjem Brinox - enim vodilnih
ponudnikov za procesno tehnologijo v Sloveniji in EU - avgusta
2011 s pomočjo evropskih sredstev uspešno pridobila FBD tj.
vrtinčnoslojni sušilnik. V okviru projekta je Krka razvila tri
bioekvivalentne generične farmacevtske izdelke iz ključnih
terapevtskih področij, predvidene za obliko tablet in kapsul, kjer je
ključna prav tehnologija peletiranja in granuliranja (ta pa izhaja iz
vrtinčnoslojnih sušilnikov). Sinergija s partnerskim podjetjem je
potekala na področju tehnologije peletiranja in granuliranja, ki je
bistveno za izbrane farmacevtske oblike. Poslovni partner je
vzporedno razvijal kompaktno ter polindustrijsko napravo za
oblaganje, granuliranje in sušenje ter pri tem upošteval izkušnje
Krke kot uporabnika takšnih naprav. Tehnološko zahtevnost
razvitih izdelkov dokazuje pet inovacij ter šest podeljenih
patentov.
Mladi raziskovalci
Podjetje je evropska sredstva pridobilo tudi za sofinanciranje
raziskovalnega dela mladega raziskovalca. Doktorand Borut
Kovačič se je v času raziskovalnega dela ukvarjal s solubilizacijo
izbrane modelne zdravilne učinkovine (karvedilol) z izdelavo
trdnih disperzij na poroznih nosilcih (pomožne snovi) in
raziskavami inženiringa delcev preko izdelave kokristalov. V
obdobju sofinanciranja njegovega raziskovalnega dela je iz vsebine
svojega raziskovalnega dela objavil dva originalna znanstvena
članka v revijah s faktorjem vpliva, od katerih je bil eden iz prvega
kvartila za področje. Poleg tega je objavil kratek znanstveni članek
v znanstveni reviji s faktorjem vpliva ter dva pregledna znanstvena
članka. O svojih raziskovalnih rezultatih v okviru sofinanciranega
doktorskega študija je poročal na treh mednarodnih in eni domači
znanstveni konferenci s skupaj petimi znanstvenimi prispevki. Za
svoje doktorsko delo je prejel Krkino nagrado za posebne dosežke
v letu 2012. Je soavtor ene patentne prijave in poglavja v
univerzitetnem učbeniku (Izbrana poglavja iz načrtovanja lastnosti
delcev). Po zaključenem doktorskem študiju se je takoj vključil v
razvojno delo v Krki, kjer pridobljeno znanje iz znanstvenoraziskovalnega dela uporablja v sodelovanju s sodelavci na novih
razvojnih projektih tj. razvoju novih farmacevtskih izdelkov.

Foto: Nataša Kogej
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Predstavitev projektov ESRR
Dograditev in tehnološka posodobitev MIC Novo mesto za izzive današnjega časa
Šolski center Novo mesto je s projektom »Dograditev in
tehnološka posodobitev MIC Novo mesto za izzive današnjega
časa« junija 2009 uspešno kandidiral na javnem razpisu za
izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške
izobraževalne centre – MIC. Za projekt v vrednosti
2.880.000,00 evrov je večino sredstev prispeval Evropski sklad
za regionalni razvoj .

MIC Novo mesto je s temi pridobitvami postal regijski center za
pridobivanje kompetenc oblikovanja in načrtovanja izdelkov,
CNC obdelave lesa in kovin, avtomatizacije obdelovalnih
sistemov in avtoremontne dejavnosti. Na nivoju države izvajajo
izobraževanja za področje varjenja in robotskega varjenja,
avtomatizacije obdelovalnih sistemov ter orodjarstva za
področje avtomobilske industrije. Poleg omenjenega izvajajo
tudi izobraževanja na področju kemije in farmacije.

www.eu-skladi.si

Foto: arhiv upravičenca
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Dograditev in tehnološka posodobitev MIC Novo mesto za izzive današnjega časa

Na strehi novega objekta sta postavljeni dve sodobni mali
fotovoltaični elektrarni, ki služita učnemu namenu in hkrati
prispevata k uveljavljanju obnovljivih virov energij.

MIC - Novo mesto s sodobno izobraževalno
infrastrukturo vpliva na dvig tehnološke razvitosti v
regiji in spodbuja interes za poklicno in strokovno
izobraževanje. To je zelo pomembno, saj je nadaljnji
razvoj regije in njene industrije, ki beleži visoko
dodano vrednost na zaposlenega in je pretežno
izvozno usmerjeno, zelo odvisen od visoko
usposobljenih kadrov. V MIC Novo mesto je možno
kakovostno izvajati vse obstoječe programe in se
prilagajati potrebam trga z novi programi.

Z izvedbo projekta je Šolski center Novo mesto dobil priložnost, da postane stičišče med
izobraževalno in gospodarsko sfero v Jugovzhodni Sloveniji ter prispeva k povečanju
konkurenčnosti podjetij in s tem k razvoju celotne regije.

www.eu-skladi.si
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Obrtniki predstavili rešitve ZA zagon gospodarstva
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije med avgustom 2013 in
avgustom 2014 izvaja in koordinira projekt Pro Za Sto (Promocija
zdravja in čezmejno opravljanje storitev) skupaj s Sindikatom obrti
in podjetništva Slovenija. Cilji projekta so:
-

-

krepitev socialnega dialoga in sodelovanje socialnih
partnerjev pri pripravi sistemskih rešitev za boljšo urejenost
trga dela, izboljšanje delovnih pogojev, organizacije dela in
izboljšanje razmer za zdravje in varstvo pri delu,
dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter nova
delovna mesta, krepitev usposobljenosti vseh deležnikov, ki
bo prav tako prispevalo k njihovem izboljšanem položaju na
trgu delu in dvigu njihovih kompetenc.

Prvi sklop aktivnosti je priprava in prezentacija ukrepov za boljšo
konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Tako je OZS na Forumu
obrti in podjetništva, 7. maja 2014 predstavnikom vlade in ostali
zainteresirani javnosti predstavila letošnje Zahteve slovenske obrti
in podjetništva z naslovom »Za zagon slovenskega gospodarstva«.
Te so usmerjene v izhod iz gospodarske in finančne krize, zagon
gospodarstva,
spodbujanje
produktivnosti,
ustvarjanje
spodbudnejšega poslovnega okolja za zagon, rast in razvoj novih
podjetij. Zahteve obrti in podjetništva so na podlagi svojih lastnih
zgodb letos prvič predstavili obrtniki in podjetniki sami.

Podpredsednik OZS in predsednik Upravnega odbora
OZS Branko Meh je na Forumu uvodoma poudaril, da
že vse od začetka gospodarske krize obrtniki
opozarjajo, da malo gospodarstvo potrebuje
takojšnjo pomoč. Izmed letošnjih 100 zahtev
slovenske obrti in podjetništva, ki jih je nujno
upoštevati, je Meh izpostavil deset ključnih:
»Predlagamo zmanjšanje dela na črno in obsega sive
ekonomije. Različne raziskave o obsegu sive
ekonomije namreč kažejo, da je obseg sive
ekonomije v Sloveniji med 23 in 28 odstotki bruto
domačega proizvoda. Nujno je treba razbremeniti
tudi stroške dela. Ti so v Sloveniji neprimerljivo višji v
primerjavi z državami, s katerimi Slovenija konkurira
na svetovnem trgu. Slovensko gospodarstvo na tak
način ne more biti konkurenčno. Spremeniti je treba
Zakon o delovnih razmerjih, saj trenutna delovna
zakonodaja ne rešuje temeljnih problemov, kot so
dodatek na skupno delovno dobo, plačani odmor za
malico in prevoz na delo. K precejšnjemu izboljšanju
plačilne discipline lahko prispevajo hitrejši oz.
učinkovitejši izvršilni postopki in odprava anomalij
izvršilnega postopka v zvezi z ugovori. Urediti je
potrebno insolvenčno zakonodajo, ki bo v korist
najmanjših gospodarskih subjektov. Celovito je treba
prenoviti sistem javnega naročanja. Čezmejno
opravljanje storitev je še vedno administrativno zelo
zahtevno, hkrati pa se od slovenskih podjetij, ki
opravljajo storitve v sosednjih državah, zahteva
upoštevanje visokih zakonskih standardov. Za tuja
podjetja, ki opravljajo storitve v Sloveniji, pa visoki
standardi ne veljajo, nadzor nad tujimi podjetji pa je
manjši kot nadzor slovenskih podjetij, ki opravljajo
storitve v tujini.«
Vrednost projekta

Več o Forumu obrti in podjetništva 2014
http://www.ozs.si/Ozbornici/Predstavitev/Forumobrtiinpodjetnistva/20
14.aspx
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Pro

za sto

je 193.281,00
EUR. Delež sofinanciranja
iz sredstev Evropskega
socialnega sklada je 85%.
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Aktualni razpisi ESS
5. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011
Razpisana sredstva: 1.246.641,52 EUR
Rok za oddajo vlog: od 5. 5. 2014 do porabe razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 31. 10. 2014. Ponudbe, ki bodo vložene
pred rokom za oddajo ponudb, bodo zavržene.
Več informacij:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/5-javno-povabilo-za-zbiranje-ponudb-v-okviru-programausposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih/

Aktualni programi ESS na Zavodu RS za zaposlovanje (usposabljanje na delovnem mestu,
institucionalno usposabljanje, priprave na NPK/TPK)

www.eu-skladi.si
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Obvestila
Najave dogodkov
Vabilo na konferenco Z znanjem do odličnosti
SPIRIT Slovenija, javna agencija v sodelovanju s Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
organizira dogodek z naslovom: »Z znanjem do odličnosti«, ki bo potekal 11. junija 2014 v hotelu MONS v Ljubljani.
Na dogodku bodo predstavljeni rezultati razvojnih in tehnološko - investicijskih ter podjetniških projektov, podprtih iz sredstev
kohezijske politike 2007 - 2013, kot podlaga za nove tehnološke in podjetniške preboje. Podprte projekte si boste lahko
ogledali v galeriji »Podprti razvojni potenciali slovenskega gospodarstva v letih 2007 - 2013«.
Pripravljamo tudi delavnici, okroglo mizo in Poslovno stičišče, kjer bo možnost srečanja in pogovora s svetovalci iz različnih
delovnih področij. Predhodne rezervacije terminov bomo sprejemali od 2. junija do vključno 10. junija 2014.
Več informacij o programu in prijave lahko najdete na naslednji povezavi.

Lutkovno - glasbena predstava za otroke Rešilni čoln

NO OP RR in ROPI – 21. 5. 2014

NO OP RČV – 28. 5. 2014

V maju sta potekala Nadzorna odbora Organa upravljanja, kjer so bili Evropski komisiji predstavljeni dosežki iz leta 2013.
Predstavitve in več informacij iz NO OP RR in OP ROPI
najdete tukaj.

Predstavitve in več informacij iz NO OP RČV
najdete tukaj.
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Obvestila
Programsko obdobje 2014 – 2020
Partnerski sporazum (PS) in operativni program (OP)
Skrajni rok za posredovanje formalne različice PS Evropski komisiji je bil do 22. 4. 2014 (Slovenija ga je v formalno presojo
oddala 10. 4. 2014), rok za posredovanje formalne različice OP pa v treh mesecih po posredovanju PS oz. najkasneje do 22. 7.
2014 (Slovenija ga je v formalno presojo oddala 12. 5. 2014). Zadnjo različico dokumenta, s katerim se je seznanila tudi Vlada
RS, si lahko ogledate tukaj. Za več informacij spremljajte spletne strani www.eu-skladi.si in www.svrk.gov.si.
Vsi, ki želite več informacij glede priprave delegiranih in izvajalskih aktov ter smernic v okviru evropske kohezijske politike 20142020 na ravni EU, lahko informacije najdete na naslednji povezavi.

Drugo
Zanimive in aktualne oddaje Prava ideja si lahko ogledate vsak četrtek ob 21:30 na TVS 1. Arhiv
oddaj, ki jih sofinancira tudi Evropska unija, si lahko ogledate tukaj.

Obveščamo vas, da si na naslednjih povezavah lahko pogledate razpise Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Razpisi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
Razpisi Evropskega sklada za ribištvo

Kontakt
Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje operacij, vključno z izvajanjem nalog informiranja in obveščanja javnosti o
operaciji, se lahko obrnete na kontaktno osebo za informiranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja:



Nataša Rojšek: natasa.rojsek@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

natasa.rojsek@gov.si.
Oblikovala in uredila: Nataša Rojšek
Lektorirala: Nataša Kogej
Foto na naslovnici: Lenarčič
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