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Evropsko leto aktivnega
staranja in solidarnosti med
generacijami
Nagradni kviz

EU skladi odslej tudi na
Facebooku

Konec aprila je zaznamoval Evropski dan solidarnosti in
sodelovanja med generacijami, ki smo ga letos z
različnimi prireditvami po Sloveniji obeleţili še posebej
aktivno, saj je Evropska unija leto 2012 posvetila
aktivnemu staranju in medgeneracijski solidarnosti.
Tako v Sloveniji kot Evropski uniji smo namreč priča
občutnemu trendu staranja prebivalstva. To je posledica
več dejavnikov, med drugim tudi znatnega zmanjšanja
stopnje umrljivosti in zato daljše pričakovane ţivljenjske
dobe. Povprečna starost v EU danes je 39,8 let, do leta
2060 pa se bo po predvidevanjih zvišala na 47,2 let. Do
takrat naj bi deleţ starih 65 let ali več predstavljal
skoraj 30% prebivalstva EU (leta 2010 jih je bilo 16%).
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Evropa generacij

Starajoča se druţba tako predstavlja različne izzive za
trge delovne sile, zdravstvene sisteme in ţivljenjski
standard po upokojitvi. Za te izzive pa potrebujemo
rešitve, ki bodo vzdrţne za vse generacije.
Letošnje Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti opozarja na pomen, ki ga imajo starejši v
druţbenem ţivljenju. Spodbuditi ţeli ukrepe, s katerimi bi omogočili aktivno staranje in močnejšo solidarnost med
generacijami.
Aktivno staranje ne pomeni daljše zaposlitve, pač pa zdravo in druţbeno dejavno starost, ko nam delo prinaša
zadoščenje, v vsakdanjem ţivljenju pa smo samostojni in se lahko udejstvujemo kot drţavljani. Tudi na starost
lahko še vedno prispevamo svoj pomemben deleţ druţbi za dvig kakovosti ţivljenja nas vseh. Evropsko leto je zato
namenjeno iskanju in vzpostavljanju novih praks ter promociji aktivnega staranja na vseh ravneh. Naša naloga je
izboljšati moţnosti za aktivno staranje in samostojno ţivljenje starostnikov, in sicer na različnih področjih od
zaposlovanja, zdravstvenega varstva, socialnih storitev, do izobraţevanja odraslih, prostovoljstva, stanovanjske
politike, informacijskih storitev, prometa itd.

K temu veliko prispevamo tudi z evropskimi sredstvi. Tako se s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj
trenutno v Sloveniji gradi nekaj domov starejših občanov (Dom starejših občanov Loški potok smo predstavili v
decembrski številki) in druge infrastrukture, ki izboljšuje kakovost ţivljenja tudi starejših ljudi, sredstva pa so
ciljni skupini starejših namenjena tudi v okviru projektov, ki se financirajo iz Evropskega socialnega sklada. Od
začetka leta 2007 do konca leta 2011 je bilo v različne programe (npr. Programi institucionalnega usposabljanja,
Priprave za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, Usposabljanje na delovnem mestu, Znanje uresničuje
sanje, Subvencije za samozaposlitev, Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih, Zaposli.me, Spodbujanje
zaposlovanja za krajši delovni čas, Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih, Priloţnost zame, Za
Pokolpje – aktivno in dejavno! in druge) vključenih več kot 36.000 oseb starih 55 let ali več, skupaj pa je bilo
navedenim programom namenjenih več kot 45 milijonov evrov. Poleg tega so tudi starejši vključeni v aktivnosti
centrov vseţivljenjskega učenja, programe splošnega neformalega izobraţevanja odraslih, sofinanciranje razvoja
kakovosti v izobraţevanju odraslih in druge, ki jih prav tako podpiramo s sredstvi Evropskega socialnega sklada.
Evropsko leto je hkrati tudi priloţnost za razmislek o ukrepih v prihodnosti, ki bodo privedli do resničnih
sprememb, tako da bomo lahko zgradili bolj vključujočo druţbo za ljudi vseh starosti. Za to pa so potrebna
trajnostna prizadevanja, pri katerih moramo sodelovati vsi skupaj. Moţnosti so neskončne – potrebe po izboljšavah
pa vedno dobrodošle. Praznujmo skupaj in uporabljajmo izkušnje, modrost ter druge odlike, ki jih zreli drţavljani
dajejo druţbi. Ţivimo bolj aktivno in polno ţivljenje ne glede na starost.
Ţelim vam prijetno branje.
Matija Vilfan
v. d. generalnega direktorja
Direktorata za evropsko kohezijsko politiko
Vir podatkov: Evropska komisija

www.eu-skladi.si

V Sloveniji ţe potekajo različni programi pomoči in podpore starejšim, delujejo pa tudi mnoge organizacije, ki
zdruţujejo starejše ali starejše in mlajše v medgeneracijskih programih, sedaj pa imamo priloţnost, da dobre
pobude še nadgradimo in razvijemo nove, ki bodo prinesle novo kakovost ţivljenja ne le starejšim, ampak druţbi
kot celoti.
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Odločbe
Kohezijski sklad
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne
sklade in Kohezijski sklad, je aprila in maja izdalo več odločb o dodelitvi evropskih sredstev, ki
bodo prispevala k ureditvi odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Idrijce, zagotavljanju
poplavne varnosti na porečju Savinje, oskrbi s pitno vodo v porečju Drave in hidravlični izboljšavi
vodovodnega sistema na obali. Za dobrih 80 milijonov evrov vredne projekte bo Kohezijski sklad
prispeval skoraj 59 milijonov evrov.

Odločba o dodelitvi sredstev za ureditev odvajanja in
čiščenja odpadnih voda v porečju Idrijce (iz
Kohezijskega sklada 5,89 od 10,14 milijona evrov vrednosti
projekta)

Odločba o dodelitvi sredstev za prvo fazo projekta
zagotovitve poplavne varnosti v porečju Savinje –
lokalni ukrepi (iz Kohezijskega sklada 38,2 od 45,5
milijona evrov vrednosti projekta)

V okviru projekta bo prenovljena in nadgrajena obstoječa
čistilna naprava Idrija na zmogljivost 9.000 populacijskih enot,
rekonstruiran bo obstoječi kanalizacijski sistem in v Idriji
dograjen manjkajoči del v skupni dolţini 8,5 kilometra. Z
nadgradnjo kanalizacijskega sistema se bo povečalo število
prebivalcev, ki so priključeni na javni kanalizacijski sistem,
trajnostno se bo izboljšala kakovost podzemnih in površinskih
voda, komunalna odpadna voda pa se bo kontrolirano odvajala v
čistilno napravo, kar bo med drugim preprečilo nekontrolirano
izlivanje komunalne vode v okolje.

Ukrepi v okviru prve faze poplavne varnosti bodo omogočili
varovanje najbolj ogroţenih urbanih območij, brez vplivov na
poslabšanje pretočnih razmer dolvodno in zadrţevanje konic
poplavnih voda z izgradnjo suhih zadrţevalnikov, ki izboljšujejo
pretočne razmere dolvodno. Zato bo med drugim poleg regulacije
7,7 kilometra rečne struge na novo zgrajenih 17 kilometrov
visokovodnih zemeljskih nasipov, 10,8 kilometra kanalizacije in
razbremenilnikov, 34 dostopnih ramp, 5 suhih zadrţevalnikov in 3
mostne konstrukcije (8 obstoječih pa bo prenovljenih), v dolţini
5,5 kilometra pa bodo nadvišani in prenovljeni zemeljski nasipi.

Odločba o dodelitvi sredstev za drugi sklop projekta
oskrbe s pitno vodo v porečju Drave – ormoško območje
(iz Kohezijskega sklada 7,5 od 12,1 milijona evrov
vrednosti projekta)

Odločba o dodelitvi sredstev za projekt hidravlične
izboljšave vodovodnega sistema na obali, in sicer v
občinah Koper, Izola in Piran (iz Kohezijskega sklada 7,2
od 12,5 milijona evrov vrednosti projekta)

Projekt predvideva tako izgradnjo oziroma prenovo črpališča kot
tudi izgradnjo dobrih 42 kilometrov cevovodov, štirih vodohranov
in prečrpališč, dveh hidropostaj, enega zadrţevalnega bazena za
pitno vodo ter nadgradnjo čistilne naprave na območju Ormoţa,
Svetega Tomaţa in Središča ob Dravi. Z omenjeni pridobitvami se
bo izboljšala vodooskrba prebivalstva in kakovost pitne vode ter
podtalnice.

Z uresničitvijo projekta se bo izboljšala javna oskrba s pitno
vodo, saj bo zgrajenih dobrih 21 kilometrov primarnih vodovodov,
nadgrajena bosta dva vodohrana, eden pa bo dograjen. Na ta
način bo za več kot 55.000 prebivalcev zagotovljena boljša in
varnejša oskrba s pitno vodo, zmanjšala se bo odvisnost od
dobavljanja vode iz sosednje Hrvaške, odpravljene pa bodo tudi
nekontrolirane izgube in lomi cevovodov v okviru posameznih
podsistemov.
Foto: MGRT
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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 aprila in maja izdalo več odločb o dodelitvi evropskih sredstev, ki bodo
prispevala k razvoju podjetniškega in raziskovalnega okolja ter izboljšanju infrastrukture. Za
približno 27 milijonov evrov vredne projekte bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih
18 milijonov evrov.

Neposredna potrditev projekta Medpodjetniški
izobraževalni center Pomurje (iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj 1,7 od 2,06 milijona
evrov vrednosti projekta)
MIC Pomurje bo pridobil ustrezne prostore za izvajanje
praktičnega usposabljanja za potrebe podjetij in
obrtnikov, nova tehnološka oprema pa bo zagotavljala
energetsko samozadostnost objekta. Predvidoma se bo
izvajalo tudi praktično usposabljanje dijakov, študentov
in odraslih po programih srednjega in višje strokovnega
izobraţevanja ter izobraţevanje za pripravo kandidatov
za preverjanje za pridobitev nacionalnih certifikatov.

Neposredna potrditev projekta Šolski hotel
Astoria Bled II. Faza - prvi hotel v Sloveniji
namenjen izobraževanju za gostinske in turistične
poklice (iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
3,5 od 6,3 milijonov evrov vrednosti projekta)
Namen naloţbe v II. fazo obnove Šolskega hotela Astoria
Bled je uveljavitev sistema šolskega hotela, ki deluje v
okviru Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled,
in s tem izboljšanje kakovosti izobraţevanja bodočih
gostinskih in turističnih delavcev.

Neposredna potrditev projekta Urgentni center
Brežice (iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v
višini 1.6 od 2.07 milijona evrov vrednosti
projekta)
Z ureditvijo Urgentnega centra bodo omogočeni sodobni
pogoji za izvajanje sluţbe nujne medicinske pomoči za
območje Posavja, vključno z zdruţitvijo primarne in
bolnišnične urgentne sluţbe na enem mestu. Integralni
Urgentni center bo na enem mestu zagotavljal nujnim
bolnikom
in
poškodovancem
celovite
storitve
neprekinjene nujne medicinske pomoči z bistveno
boljšimi moţnostmi diagnostične in terapevtske
obravnave, kot so zagotovljene brez investicije.
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Neposredna potrditev projekta Izgradnja
Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega
inštituta (iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
7,2 od 10,6 milijonov evrov vrednosti projekta)
Z investicijo bo Kemijski inštitut Ljubljana dobil ustrezne
prostore
za
opravljanje
raziskovalno-izobraţevalne
dejavnosti. Raziskovalcem, zaposlenim in ostalim
obiskovalcem inštituta bo na voljo pet novih raziskovalnih
laboratorijev, s čimer se bo razbremenila prostorska stiska
v obstoječih objektih in omogočila namestitev nove
vrhunske raziskovalne opreme, s tem pa se bo povečala
kakovost izdelkov ter storitev.

Neposredna potrditev projekta Infrastruktura
meroslovnega sistema – Materiali (iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj 221.396,00 od 260.466
evrov vrednosti projekta)
Gre za projekt nakupa sodobne meroslovne opreme za
potrebe področja mnoţine snovi – materiali. Z novo
opremo se bo lahko razvijalo nove referenčne materiale
za cemente z mineralnimi dodatki, ki so novost na tem
področju, nove merilne metode in sledljivost merilnih
vrednosti na referenčne standarde, zagotavljalo
maksimalno sledljivost vsakega kemijskega parametra pri
kemijski analizi cementov in omogočalo kontinuiran
prenos meroslovnega znanja proizvajalcem cementa in
gradbenih proizvodov.

Odločba o dodelitvi sredstev za projekt
izvennivojskega križanja ceste Ormož - Središče ob
Dravi in železniške proge Ormož - Murska Sobota Hodoš v Pušencih (iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj 4,3 od 5,68 milijona evrov vrednosti projekta)
V okviru projekta bo posodobljeno 882 metrov ceste,
zgrajeno 183 metrov cestnega nadvoza čez ţeleznico in
podhod za pešce pod ţeleznico na območju postajališča ter
ostala infrastruktura, kar bo povečalo prometno varnost in
zagotovilo večjo pretočnost prometa na povezovalni cesti,
zmanjšalo stroške uporabnikov ter zmanjšalo hrup in
emisiej izpušnih plinov.
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Dobre prakse
Evropski socialni sklad
Evropska unija je leto 2012 posvetila aktivnemu staranju in medgeneracijski solidarnosti, saj
predstavlja starajoče se prebivalstvo različne izzive predvsem na področjih zaposlovanja, sodelovanja
starejših v druţbi ter spodbujanja njihovega neodvisnega ţivljenja. Evropsko leto tako prispeva k
ozaveščenosti o doprinosu, ki ga starejši dajejo druţbi in o moţnostih za aktivno sodelovanje pri tem.
Tudi v Sloveniji namenjamo veliko evropskih (ob tem pa seveda tudi drţavnih) sredstev starejšim,
predvsem iz Evropskega socialnega sklada. Ta je tudi njim namenjenim programom v Sloveniji od leta
2007 »namenil« več kot 45 milijonov evrov, v različne programe pa se je vključilo več kot 36.000 oseb
starih 55 let ali več. Znani so predvsem Programi institucionalnega usposabljanja, Priprave za
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, Usposabljanje na delovnem mestu, Znanje uresničuje
sanje, Subvencije za samozaposlitev, Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih, Zaposli.me,
Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas, Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih,
Priloţnost zame, Za Pokolpje – aktivno in dejavno! in drugi. Nekaj jih predstavljamo v nadaljevanju.

Podjetnost na podeželju
Osnovna ideja programa je razvijanje podjetništva na podeželju, ki vključuje pridobivanje osnovnih
podjetniških, marketinških in komunikacijskih spretnosti ter kompetenc, osnovna znanja uporabe računalnika
v poslovne namene, spretnosti oblikovanja in samoiniciativnost posameznikov. Ker gre za okolje, ki ima
majhen lokalni center in veliko prebivalstva živi v okolici centra, torej na podeželju, je bila ciljna skupina
podeželsko prebivalstvo (kmetje, vinogradnik, samozaposleni na kmetijah, brezposelni). Tematski sklopi, ki
so jih zajeli v programu Podjetnost na podeželju, so bili pravnoorganizacijski vidiki poslovanja, pravni vidiki
poslovanja, trženje izdelkov, pridelkov in storitev na podeželju, računalnik kot osnovno orodje pri
poslovanju, oblikovanje lastne promocije, uspešna komunikacija s kupci, finančno vodenje lastne dejavnosti
in možnosti financiranja na podeželju.
Zanimanja za udeleţbo v programu je bilo veliko. V prvo
izvedbo, ki so jo končali 23. aprila 2012 so vključili kar 22
oseb, ki so izpolnjevale pogoje skladno s prijavo na razpis,
imajo pa tudi ţe zbrane kandidate za novo izvedbo v
šolskem letu 2012/13. Udeleţenci so bili z izvedbo
programa izredno zadovoljni, predvsem s praktičnim delom
v manjših skupinah, moţnostjo oblikovanja lastnih
individualnih idej in poslovnih načrtov, prav tako pa tudi s
teoretičnim delom predavanj, ki so jim ponudila veliko
novih in koristnih informacij.
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Program Podjetnost na podeţelju izvaja Ljudska univerza
Ajdovščina v skladu z javnim razpisom Ministrstva za
izobraţevanje, znanost, kulturo in šport Izvajanje splošnih
neformalnih programov za izobraževanje odraslih od 2012
do 2014. Program je za udeleţence brezplačen, ker ga
sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za
izobraţevanje, znanost, kulturo in šport.

www.eu-skladi.si

Foto: Ljudska univerza Ajdovščina

Socialno podjetništvo omogoča delo ranljivim ciljnim skupinam - Spodrast
Mozaik – društvo za socialno vključenost izvaja projekt Socialno podjetništvo omogoča delo ranljivim ciljnim
skupinam - SPODRAST, v katerega se vključujejo osebe starejše od 50 let, ženske na podeželju, bivši odvisniki
in bivši kaznjenci, ki se usposabljajo za zaposlitev v socialnem podjetju ali za samostojno opravljanje
dejavnosti v statusni obliki dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Projekt se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, zanj pa bodo prejeli 849.566,00 evrov sredstev
Evropskega socialnega sklada. Do sedaj se je v projekt vključilo 20 oseb, do zaključka projekta pa bo
partnerstvo v projekt vključilo 200 oseb iz Pomurske regije, ki se bodo usposobili za delo kuharjev,
natakarjev ter kulturno turističnih animatorjev. 15 pa se bo za čas trajanja projekta tudi zaposlilo.
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Med predstavniki ciljne skupine starejših od 50 let so v projekt trenutno vključene 4 starejše ţenske, ki imajo
praktično izredno nizke in omejene moţnosti za izstop iz začaranega kroga socialne izključenosti in potisnjenosti
na rob druţbe in so zaradi globalne krize izgubile osnovno zaposlitev. Zaključujejo šestmesečno usposabljanje s
področij pletenje in izdelovanje iz naravnih materialov, ekološka predelava ţivil, nega krajine ter pridobivanje
lesne biomase in ekološki turizem. Po njihovih besedah je delo v naravnem okolju sproščujoče in zdravo, poleg
tega pa jim bodo nove izkušnje in znanja pomagala tudi pri iskanju zaposlitve. Tri od teh se bodo ţe junija letos
zaposlile v okviru projekta.
Poleg zagotavljanja usposobljenosti in primernih delovnih mest se v okviru projekta istočasno razvija poslovnoorganizacijski model, ki bo povezoval delovno aktivnost s psihosocialno podporo vključenim osebam in inovativnimi
načini trţenja. V nastajajočo mreţo se bodo vključevale ekološke kmetije in manjši predelovalni obrati z
interesom za proizvodnjo ekoloških in tradicionalnih prehrambnih izdelkov, obenem pa bo mreţa omogočila
zaposlitev oseb iz ciljne skupine.
Projekt se je začel izvajati decembra 2010 in bo trajal do decembra 2014. Projektno partnerstvo je sestavljeno iz
društva Mozaik, Zadruge Pomelaj in društva Pomelaj.

Foto: Mozaik

Mladi in medgeneracijsko sodelovanje
»O medgeneracijskem sodelovanju (MGS) je v zadnjih letih
veliko govora, vendar ga vse prepogosto naslavljamo le z
vidika aktivnega staranja in tretjega ţivljenjskega
obdobja. Potrebe mlade generacije kot enakovrednega
deleţnika, ko govorimo o MGS, so neredko prezrte,« je
prepričan Matej Cepin iz Socialne akademije, ki je eden od
partnerjev v projektu.
Prav zato je projekt »Mreţa MGS – razvoj potencialov
mladinskih organizacij za medgeneracijsko soţitje in
sodelovanje«, ki ga od leta 2009 do 2012 v celoti v višini
400.000,00 evrov financira Evropski socialni sklad, vodi pa
Zveza tabornikov Slovenije, drugače zasnovan. Njegov
namen je prenašati koncepte MGS v neformalno delo z
mladimi ter pribliţati medgeneracijsko sodelovanje tudi
mladi generaciji.
V okviru projekta, ki ga izvaja mreţa več mladinskih
organizacij, so nastali mnogi mikroprojekti. Mladi so v njih
razvijali
medgeneracijske
tabore,
medgeneracijsko
prostovoljstvo, inovativne metode dela v medgeneracijskih
skupinah, posneli dokumentarec o odraščanju generacij in
še marsikaj.

Foto:Socialna
akademija
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Obnova in posodobitev planinskih postojank v Sloveniji
Pohodništvo je v Sloveniji zelo priljubljen način preživljanja prostega časa v naravi. Po ocenah
Planinske zveze Slovenije naše gore vsako leto obiščejo približno trije milijoni pohodnikov. Po
njih teče več kot 7000 km markiranih poti, postavljenih pa je več kot 165 planinskih koč,
zavetišč in bivakov. Pri marsikateri od teh planinskih postojank se je v zadnjih letih pokazala
potreba po obnovi in posodobitvi, zato je takratno Ministrstvo za gospodarstvo v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 v letu
2010 objavilo Javni razpis Obnova in posodobitev planinskih postojank. Iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj bo tako sofinanciranih 22 projektov v skupni vrednosti 1.337.349,10 evrov.
Namen razpisa je bil spodbujanje investicij v obnovo in posodobitev planinskih postojank, ki bodo
dvignile kakovost in konkurenčnost tovrstne turistične ponudbe ter s tem prispevale k razvoju
turističnih destinacij. Višina sofinanciranja je znašala do 65% upravičenih stroškov za obnovo
prostorov za nastanitev, pripravo in streţbo jedi ter pijač in ekološko prenovo ter posodobitev oz.
obnovo komunalne opremljenosti objekta. Med drugim sta bili obnovljeni tudi …

KOČA POD BOGATINOM

Odpadne vode iz Koče pod
Bogatinom so se vsa leta zbirale v
triprekatni pretočni greznici, ki
glede mikrobioloških pogojev ni
ustrezala sedanjim predpisom, zato
je bila potreba po vgraditvi
sodobne biološke čistilne naprave
nujna. Planinsko društvo Srednja
vas
v
Bohinju
je
uspešno
kandidiralo na razpis ministrstva in
sklenilo pogodbo o sofinanciranju
Čistilne naprava za odpadne vode
na koči pod Bogatinom v vrednosti
40.759,55 EUR. Investicija je bila
uspešno zaključena julija 2011, že
istega leta pa so presegli načrtovan
promet.
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Foto: Lojze Kalinšek

KOČA NA KAMNIŠKEM SEDLU

Koča na Kamniškem sedlu je bila zgrajena leta 1906 in zadnjič posodobljena leta 1979. Niti
gostinski, niti nastanitveni del nista ustrezala zahtevam današnjega časa, kar je vplivalo na
nizko število nočitev. Tudi prostori priprave in skladiščenja hrane niso ustrezali sanitarnim
zahtevam, zato je bila obnova nujna. Planinsko društvo Kamnik je v letu 2010 uspešno
kandidiralo na razpis in prejelo subvencijo za obnovo namestitvenega in gostinskega dela ter
ekološko prenovo v vrednosti 73.125,00 evrov. Obnovo so končali junija 2011 in še v istem
letu se je število nočitev povečalo kar za 24%.
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Dobre prakse

Foto: Wikipedia,
avtor Lacen
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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.

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
zaposlenih. Postopek poteka s 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
EUR. Od tega prispevek Skupnosti predstavlja 85% vrednosti operacije ali 8.500.000,00 EUR, nacionalna
udeleţba pa predstavlja 15 % vrednosti operacije ali 1.500.000, 00 EUR.
Obdobje upravičenosti stroškov je od 10. 2. 2011 do 31. 10. 2013.
Več informacij: http://www.ess.gov.si/
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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 izobraţevanja, povečanje splošne izobraţenosti odraslih do
zaključene srednješolske izobrazbe ter zaposlitvenih moţnosti posameznikov. Program je namenjen
odraslim, ki so v dopolnjeni starosti 25 do 64 let, pridobili višjo raven izobrazbe do vključno V.
stopnje v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki so na voljo za ta program, je 7.360.610,00 EUR. Od
tega je za šolnine namenjeno 6.923.610,00 EUR.

Kohezijski e-kotiček 5/2012

08/2011
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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/

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 vzgojnoizobraţevalnim 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 EUR. Od tega znaša prispevek EU
85 odstotkov vrednosti projekta ali 3.619.036,50 EUR, nacionalna udeleţba pa 15 odstotkov vrednosti
projekta ali 638.653,50 EUR.

Več informacij: http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitevsredstev-za-izvajanje-programov-popestrimo-solo-20112012-122-jr-po/
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3.
Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v
letih 2011-2013
Namen javnega razpisa je spodbuditi mobilnost visokošolskih učiteljev in drugih strokovnjakov, ki bodo
na visokošolskem zavodu prispevali k izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj v okviru študijskih
programov, razvoju študijske dejavnosti in h krepitvi mednarodnega sodelovanja.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2011, 2012 in 2013 za
sofinanciranje aktivnosti vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces, je
870.109,00 EUR. Od tega znaša prispevek EU 85 % vrednosti projekta ali 739.592,65 EUR in nacionalna
udeleţba 15 % vrednosti projekta ali 130.516,35 EUR. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev v letu
2011 je 585.462,00 EUR.
Rok za oddajo vlog je za drugo odpiranje do 31. 5. 2012 do 14. ure.
Celotna razpisna dokumentacija je na:
http://www.svlr.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article//2708/

Evropski sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
1.
Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«
Javni poziv za predloţitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014. Višina nepovratnih sredstev za obdobje 2012-2014 znaša
144.872.398,40 EUR.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih
programov za obdobje 2012-2014 in potrjenih s strani svetov regij, na naslednjih vsebinskih področjih:
1.
ekonomska in izobraţevalna infrastruktura,
2.
okoljska infrastruktura,
3.
razvoj urbanih naselij,
4.
javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih,
5.
socialna infrastruktura.
Upravičeni do sofinanciranja so v skladu z OP RR praviloma samoupravne lokalne skupnosti. Sveti regij pa
imajo moţnost, ob upoštevanju zakonskih določil, da kot upravičence določijo regionalne razvojne agencije
(ustanovljene s strani ene ali več samoupravnih lokalnih skupnosti): javne zavode, javne sluţbe, ter
neprofitne organizacije s področja druţbenih dejavnosti.
Skrajni rok za predložitev vlog je 31.12.2012. Javni poziv se lahko zaključi predčasno v primeru porabe
sredstev po dodeljenih kvotah v vseh regijah. V kolikor sredstva v predvidenih rokih ne bi bila razdeljena v
celoti, lahko MGRT določi dodatne roke za oddajo vlog. Odpiranje vlog bo izvedeno predvidoma vsak 2. torek
v mesecu. V primeru večjega števila vlog se bodo izvedla dodatna odpiranja. Odpiranje vlog ne bo javno.

Več informacij:
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=918

11

www.eu-skladi.si

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 PRIHAJAJOČIH DOGODKOV

6. 6. 2012, Center Evropa, Dalmatinova 4,
Ljubljana, 13.30 – 16.30

Srečanje o prihodnosti kohezijske
politike, ki ga bodo v Centru Evropa gostili
predstavniki Evropske komisije in Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo.

11. 6. 2012
KEN Forum 2012 – Partnerstvo za razvoj
ekonomije znanja, na katerem bo drţavna
sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs
spregovorila o prihodnosti kohezijske
politike.

Foto: Evropska komisija
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22. maja 2012 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na socialnem omreţju
Facebook predstavilo svojo stran, ki je namenjena informiranju in obveščanju javnosti o
pomenu sredstev evropske kohezijske politike. Vabimo vas, da si jo ogledate in nas
spremljate tudi na Facebooku.
V skladu z določili Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F) je delovno področje evropske kohezijske
politike in regionalnega razvoja prevzelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
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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 ter 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.eu-skladi.si/kontakti#c1=kontakt&c0=40
Urad vlade za komuniciranje: Evrofon 080 2002
Na brezplačni telefonski številki lahko zastavite vprašanja ali naročite publikacije in gradiva v zvezi s članstvom
Slovenije v EU vsak delavnik od 9. do 19. ure.
Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko
predlagate primere dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko
pošljete na elektronski naslov euskladi.svlr@gov.si.

NAGRADNI KVIZ
1. Koliko sredstev je v zadnjih dveh mesecih Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek izdanih
odločb namenilo iz Kohezijskega sklada?
a)
27 milijonov evrov
b)
80 milijonov evrov
c)
59 milijonov evrov
2. Čemu je Evropska unija posvetila leto 2012?
a)
Aktivnemu staranju
b)
Aktivnemu staranju in solidarnosti med generacijami
c)
Spodbujanju zaposlovanja starejših
3. Kje je po novem mogoče spremljati aktualne informacije
o evropski kohezijski politiki v Sloveniji?
a)
Twitter
b)
Foursquare
c)
Facebook

Pravilne odgovore pošljite na euskladi.svlr@gov.si. Prvi, ki bo na omenjeni spletni naslov poslal
pravilne odgovore na vsa tri vprašanja, prejme simbolično nagrado.
Foto: Evropska komisija

www.eu-skladi.si
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