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Ob Martinovem smo mošt spremenili v vino in si ob tem morda privoščili še kakšno »jesensko« dobroto. Jesen
je bila od nekdaj čas zahvaljevanja za dobro letino in priprošnja za ponovitev obilja v prihodnjem letu. In ta
zavest ni v današnjih časih nič manj pomembna, kljub temu da dandanes na trgovskih policah pričakujemo
kakovostno in raznovrstno hrano celo leto.
Hrana postaja čedalje pomembnejša strateška dobrina. Je osnovna dobrina, do katere pa nimamo vsi enakega
dostopa. Tega se zaveda tudi Evropska unija, ki je pred kratkim odobrila sredstva za program razdeljevanja
hrane najbolj ogroženim za leto 2013. Pričakuje se, da bo od 500 milijonov evrov proračunskih sredstev, ki so
na voljo najbolj ogroženim, imelo koristi več kot 18 milijonov ljudi v 19 državah članicah EU, tudi v Sloveniji.
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Evropska sredstva za zdravo in uravnoteženo prehrano

Sredstva strukturnih skladov in Kohezijskega sklada primarno niso namenjena oskrbi s hrano, za to so na voljo
drugi evropski skladi in finančni mehanizmi. Kljub temu pa je znotraj različnih programov sofinanciranih tudi
veliko projektov, ki izboljšujejo preskrbo s hrano, hkrati pa tudi spodbujajo rast in ustvarjanje delovnih mest
na podeželju.
Tako je bilo iz Evropskega socialnega sklada v okviru vseživljenjskega učenja skoraj 310 tisoč evrov dodeljenih
projektu Izzivi podeželja, ki je bil namenjen odraslim prebivalcem podeželja. Projekt jim je med drugim
omogočal, da so se seznanili in izmenjavali izkušnje pri pripravi lokalnih jedi, predvsem pa so v okviru projekta
pridobili temeljno znanje in spretnosti, s katerimi so lažje prepoznavali možnosti podeželskega okolja za
izvajanje dejavnosti na podeželju.
V okviru razpisa Spodbujanje socialnega podjetništva, ki vključuje proizvodnjo in prodajo proizvodov ali
opravljanje storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti,
je bilo v okviru Evropskega socialnega sklada namenjenih slabih 600 tisoč evrov tudi projektom, ki med drugimi
vključujejo pripravo kulinaričnih dobrot. Tak je projekt Gostilna dela, ki ga predstavljamo v nadaljevanju.
Poleg tega je bilo pred kratkim iz Evropskega sklada za regionalni razvoj dodeljenih skoraj 550.000,00 evrov za
projekt »Infrastruktura meroslovnega sistema« za nakup sodobnih meroslovnih aparatov za potrebe področja
množine snovi – hrana rastlinskega izvora, in sicer za področje gensko spremenjenih organizmov in oljčnega
olja. Z evropskimi sredstvi bo tako posodobljena razvojno raziskovalna infrastruktura Republike Slovenije,
zagotovljeno primerno okolje za večjo konkurenčnost na globalnem trgu, boljše pa bo tudi izvajanje nalog
(točna in zanesljiva merjenja) v okviru nacionalnega meroslovnega sistema.
Evropski sklad za regionalni razvoj sofinancira tudi projekt »Zagotavljanje varnosti in sledljivosti pakirane
mesne hrane s senzorskim sistemom«, pa tudi druge, ki so bolj posredno povezani s področjem hrane in
prehranjevanja.
Proizvodnja hrane je ena najbolj strateško pomembnih področij v državi. Cilj vsake države je svojemu
prebivalstvu zagotoviti razpoložljivost zdrave in hranilno bogate hrane po dostopnih cenah. V uresničitev tega
cilja pa smo vpleteni vsi, tako kmetje in živilsko predelovalna industrija kot tudi državne institucije in
potrošniki – lokalno, nacionalno, globalno. Spodbujanju sodelovanja je namenjena tudi odločitev vlade, ki je
za svojo sprejela pobudo Čebelarske zveze Slovenije in vsak tretji petek v novembru razglasila za dan
slovenske hrane. Z njim naj bi izkazali podporo domačim pridelovalcem in predelovalcem ter spodbudili
zavedanje in pripadnost javnosti domači hrani. Vsekakor je skrb za zdravo in uravnoteženo prehrano, s katero
je povezano tudi varovanje zdravja ljudi in ter okolja, naša skupna naloga.
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Krepitev poslovne konkurenčnosti in malih ter srednjih podjetij

Olajšanje pridobivanja finančnih sredstev je eden izmed bistvenih dejavnikov za izboljšanje
konkurenčnosti in potenciala rasti malih in srednjih podjetij. Evropska komisija je zato pripravila
strategijo za spodbujanje boljšega dostopa malih in srednjih podjetij do finančnih sredstev, ki jih v
trenutni krizi, zaradi zmanjšanja obsega posojil v realnem sektorju, podjetja nujno potrebujejo za svoj
obstoj, rast in razvoj. V njenem okviru si je zastavila za cilj povečanje količine finančne podpore iz
proračuna Evropske unije in Evropske investicijske banke, kar je storila z izdajo uredbe za tvegani kapital
za MSP. Ta določa enotna pravila za trženje skladov tveganega kapitala, kar bo olajšalo pridobivanje
osnovnih finančnih sredstev za zagon podjetij.
Spodbujanje dostopa do financiranja in podjetniške kulture
Nov program finančne podpore za krepitev poslovne konkurenčnosti ter malih in srednjih podjetij v letih od
2014 do 2020 bo namenjen zlasti:
1. malim in srednjim podjetjem za lažji dostop do financiranja podjetij,
2. za samozaposlitev državljanov s težavami pri ustanavljanju in razvoju lastnih podjetij,
3. ter za večjo pomoč organom držav članic pri njihovih prizadevanjih pri pripravi in izvajanju učinkovite
reforme politik.
Gre za nov finančni instrument z nazivom: Program za konkurenčnost podjetij in MSP COSME, ki bo v veliki meri
nadaljeval dejavnosti v okviru sedanjega finančnega instrumenta Programa za konkurenčnost in inovacije CIP,
bo pa v primerjavi s prejšnjim bolj poenostavljen (potrebno bo bistveno manjše število administrativnih
postopkov, gre za uvajanje poenostavljenih pravil in postopkov samih) in bo tako bolj koristil malim
podjetjem.
Program za konkurenčnost podjetij in MSP ima naslednje cilje:
1.
2.
3.

izboljšati dostop do financiranja za MSP v obliki kapitala in dolga,
spodbuditi podjetništvo, zlasti med novimi podjetniki, mladimi in ženskami,
izboljšati dostop do trgov v Evropski uniji in v svetu z uvajanjem novih podpornih storitev za
podjetja, ki jih bodo usmerjala v rast ter zmanjševanje razlik med regulativami in poslovnimi
okolji EU, s čimer bo olajšana širitev poslovanja na enotnem trgu.

Finančna sredstva za izvajanje programa znašajo 2,5 milijarde evrov, od tega bo 1,4 milijarde dodeljenih
finančnim instrumentom. Podjetniki, zlasti tisti, ki bodo želeli začeti s čezmejnimi dejavnostmi, bodo imeli
lažji dostop do posojil, saj je za evropska podjetja na voljo predvidoma 3,5 milijarde evrov dodatnih posojil in
naložb.

Poenotena pravila in manj dela z administracijo
Gre za bistveno novost, ki pri izvajanju programov omogoča, da bodo zaradi poenotenih pravil in manj
administracije sredstva lažje dostopna, kar bo posledično vplivalo na večjo in razširjeno rabo finančnih
instrumentov ter več sodelujočih podjetij. Evropska komisija načrtuje pri izvedbi ukrepov za spodbujanje
porabe sredstev:





močno poenostavljena pravila pri povračilih sredstev (uvedbo enotne stopnje financiranja za posredne
stroške in samo dve stopnji financiranja za raziskave oz. za dejavnosti priprave izdelkov za njihovo
sprostitev na trg),
enotno točko dostopa za sodelujoče,
manj administracije pri pripravi predlogov,
ter odpravo nepotrebnih kontrol in revizij.

Eden izmed ključnih ciljev je skrajšati čas, ki poteče med oddajo prošnje za odobritev sredstev in dejanskega
prejetja sredstev v povprečju na 100 dni, kar pomeni, da se bodo projekti lahko začeli hitreje izvajati.

mag. Renata Markovčič,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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Evropski socialni sklad
Gostilna dela

Od novembra 2009 do novembra 2011 se je s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada izvajal
projekt TOVARNA DELA – VSTOP V SVET DELA, v okviru katerega je bila v Ljubljani odprta tudi Gostilna
dela in v kateri se je zaposlilo 5 mladih. Projekt je pripomogel k reševanju problema socialne
izključenosti ranljive ciljne skupine mladostnikov, ki so zaradi vedenjskih in čustvenih motenj ter
drugih vzrokov končali program v prevzgojni ustanovi Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora. V okviru
projekta je bilo izvajalcem (CENTERKONTURA, družba za svetovanje, socialni razvoj, usposabljanje in
založništvo d.o.o, Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora in Društvo za razvoj socialnih programov in
socialnega podjetništva) za obdobje 24 mesecev odobrenih 249.201,00 evrov, od tega je EU prispevala
85%.
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DOBRE PRAKSE

Foto: Gostilna dela

Projekt se je izvajal v okviru prvega Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, ki ga
je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Vzpostavil je model, ki je mladim namesto
prepogostega prehoda v socialno izključenost in brezposelnost pomenil usmeritev v usposabljanje in
zaposlitev v socialnem podjetju ter tako pomagal prikrajšani mladini, oddaljeni od trga dela, ki jo sicer
ogrožajo procesi in mehanizmi dezintegracije in socialne izključenosti zaradi šolske neuspešnosti,
nezaposlenosti ali osebnih stisk. V času trajanja projekta so tako mladi pridobili znanja za opravljanje
določenega poklica, pridobili pa so tudi pozitivno samopodobo ter motivacijo za vključitev na trg dela.
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V okviru projekta je bil vzpostavljen t.i.
catering in odprta gostilna na Poljanski
cesti 7 v Ljubljani, kjer se je
usposabljalo 14 mladostnikov, ki so
prejeli nacionalno poklicno kvalifikacijo
za poklica pomočnik kuharja in natakar.
V gostilni z imenom Gostilna dela se je
zaposlilo 5 vključenih mladih, ki jim je
bilo zaupano vodenje gostilne.

www.eu-skladi.si

Že v fazi priprave prostora pa so
izvajalci projekta v soustvarjanje k
sodelovanju povabili tudi okoliške
prebivalce. Med drugim je potekala
»delavnica za malico«, v sodelovanju s
skupino osmih mladih ustvarjalcev
imenovano »Grupo«, ki se je projektu
pridružila samoiniciativno. Obiskovalci
delavnice so v okviru družabne akcije
podajali predloge za prostorsko
oblikovno ureditev bodoče gostilnice,
ideje za sestavo jedilnika ter se
pogostili z brezplačno malico.

Gostilna dela tudi po
zaključku sofinanciranja iz
evropskih sredstev polno
obratuje ter predstavlja
odličen primer dobre
prakse socialnega
podjetništva v Sloveniji.

Foto: Gostilna dela
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Evropska sredstva za dva projekta posodobitve Infrastrukture
meroslovnega sistema
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in
Kohezijski sklad, je poleti neposredno potrdilo dva izmed več projektov s področja Infrastrukture
meroslovnega sistema, in sicer projekt »Množina snovi/Hrana rastlinskega izvora – GSO (gensko spremenjeni
organizmi)« in projekt »Množina snovi/Hrana rastlinskega izvora – Oljčno olje«. Urad RS za meroslovje je
zanju prejel skoraj 550.000,00 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, s pomočjo katerih se že
posodablja razvojno raziskovalna infrastruktura Republike Slovenije. S tem bo zagotovljeno primerno okolje
za večjo konkurenčnost na globalnem trgu, boljše pa bo tudi izvajanje nalog (točna in zanesljiva merjenja) v
okviru nacionalnega meroslovnega sistema.
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S pomočjo evropskih sredstev se bo v okviru projekta GSO kupila oprema za analizo nukleinskih kislin pri
določanju gensko spremenjenih organizmov, s katero se bo izvajalo uradne kontrole hrane, krme in semen. Med
drugim bo naložba omogočila nova mednarodna sodelovanja na meroslovnem področju in razširila aktivnosti pri
analizah nukleinskih kislin tako v slovenskem kot mednarodnem okolju. Aktivnosti na meroslovnem področju bi
lahko razširili na nova področja, kot je npr. medicina, kjer je zanesljiv in natančen rezultat predpogoj za
postavitev pravilne diagnoze.
Oprema za analizo nukleinskih kislin, ki je predmet naložbe, je najsodobnejša na tem področju. Omogočala bo
izvajanje nalog Nacionalnega inštituta za biologijo, ki je eden izmed vodilnih laboratorijev na področju določanja
GSO v Evropi. Nova oprema bo prispevala k bolj kakovostnim raziskavam, hkrati pa predstavlja na področju
določanja GSO in širše (biotehnologija, medicina, farmacija, itd.) možnost razvoja številnih aplikacij, kar bo
vodilo tudi k sodelovanju in povezovanju slovenskih in mednarodnih projektov.
V okviru projekta Oljčno olje pa bosta s pomočjo evropskih sredstev kupljena dva sodobna meroslovna aparata plinski in tekočinski kromatograf. V skladu z analizami potreb v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo za zagotavljanje
sledljivosti referenčnih vrednosti za področje množine snovi/hrana rastlinskega izvora/oljčno olje, je bilo namreč
ugotovljeno povečanje potreb po preskušanju oljčnih olj. Zaradi načina pridobivanja in uživanja ima omenjeno
olje med vsemi jedilnimi olji posebno mesto, vendar ga zaradi visoke cene pogosto potvarjajo (mu npr. dodajajo
cenejša olja), zato so tržni normativi za oljčna olja v primerjavi z drugimi olji izjemno strogi, njihovo preverjanje
pa zelo zahtevno.
Oprema, ki je predmet naložbe, se bo uporabljala za zagotavljanje merilne sledljivosti pri preverjanju oljčnih
olj, predvsem za potrebe Laboratorija za preizkušanje oljčnega olja, ki deluje v okviru Univerze na Primorskem.
Zagotavljala bo merilno sledljivost za bolj točne, zanesljivejše in hitrejše izvajanje preskušanja in ugotavljanja
kakovosti oljčnih olj.

Foto: Petr Pakandl
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ODLOČBE IN POTRDITVE PROJEKTOV
Evropska sredstva za projekt Infrastruktura meroslovnega sistema – Dolžina
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in
Kohezijski sklad, je neposredno potrdilo projekt »Infrastruktura meroslovnega sistema – Dolžina«. Skupna
vrednost projekta je 240.000,00 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 204.000,00
evrov.
V okviru projekta se bo kupil merilni instrument za merjenje dolžin v dveh koordinatah s submikrometrsko
ločljivostjo. S tem bo izpopolnjen sistem za prenos mer na večino referenčnih uporabnikov z najvišjim nivojem
merilne negotovosti in bodo tudi v popolnosti upravičena vlaganja v preteklosti, ki so bila usmerjena predvsem v
lasersko merilno tehniko in fizične merilne sisteme. Izvedba projekta bo vplivala na posodobitev razvojno
raziskovalne infrastrukture v Sloveniji, na zagotovitev konkurenčnosti na globalnem trgu, pa tudi na boljše
izvajanje nalog (točna in zanesljiva merjenja) v okviru nacionalnega meroslovnega sistema.

Evropska sredstva za dostop do publikacij slepim in slabovidnim
osebam
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi Organa
upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo
odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Vzpostavitev infrastrukture za
zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim
osebam ter osebam z motnjami branja«. Za sofinanciranje projekta, ki ga
bo izvajala Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, je na razpolago
2.699.103,75 evrov. Od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 85
odstotkov.
Namen projekta je slepim, slabovidnim in osebam z motnjami branja
omogočiti dostop do publikacij in informacij v njim prilagojenih tehnikah, do
različnih vrst izobraževanj, strokovnega izpopolnjevanja in kulturnega
življenja ter s tem povečati njihovo zaposljivost. Z njegovo uresničitvijo bodo
zagotovljeni pogoji za delovanje osrednje knjižnice za slepe, slabovidne in
osebe z motnjami branja v sistemu knjižnic, ki izvajajo knjižnično dejavnost
kot javno storitev. Med drugim se bo organizacijsko nadgradil tudi model
knjižnice za slepe in slabovidne, projekt pa bo prispeval tudi k večji
usposobljenosti strokovnih delavcev za delo s ciljno skupino. S pomočjo
naložbe bodo vzpostavljeni mehanizmi za celostno informiranost in dostop do
kulturnih dobrin ter ustvarjeni trdnejši temelji za enakopravnejše
vključevanje slepih, slabovidnih in oseb z motnjami branja v družbo.

Foto: Matevž Kostajnšek

Evropska sredstva
(Parenzana)

za

kolesarsko

stezo

Porečanka

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je kot organ
upravljanja izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za izgradnjo 435
metrov dolgega odseka na sicer 36 kilometrov dolgi kolesarski
stezi Porečanka (Parenzana). Projekt, katerega skupna vrednost
znaša dobrih 383.000 evrov, bo sofinanciran iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj v višini dobrih 243.000 evrov.
Novozgrajeni odsek bo del daljinske kolesarske povezave Porečanka
(Parenzana), katere večji del je bil urejen v preteklih letih. V prihodnje
bodo zgrajeni še ostali odseki, ki se bodo navezali na kolesarske
povezave v Italiji in na Hrvaškem. Z uresničitvijo projekta se bo
izboljšala prometna varnost kolesarjev kot tudi opremljenost
kolesarskega omrežja v Sloveniji, bistven pa bo tudi prispevek k
zagotavljanju pogojev za razvoj turizma.
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Evropski socialni sklad
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
1.

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

2.

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

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

3.

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem
za šolsko/študijsko leto 2012/2013
Cilj javnega razpisa je delodajalcem v regijah zagotoviti ustrezno kvalificirane kadre za prenos novih
znanj in tehnologij z namenom pospešitve razvoja produktov in storitev. V tem okviru bo s pomočjo
izbranih projektov predvidoma vključenih 250 delodajalcev, 700 študentom posameznega
izobraževalnega programa pa se bo sofinancirala štipendija, in sicer od šolskega/študijskega leta
2012/2013 dalje do zaključka izobraževanja, vendar ne dlje kot do zaključka šolskega/študijskega
leta 2014/2015.
Za sredstva javnega razpisa lahko kandidirajo samoupravne lokalne skupnosti, upravičenci, ki imajo v
skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvojastatus regionalne razvojne agencije in
tiste pravne osebe, na katere je bila prenesena obveznost izvajanja regijskih štipendijskih shem.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jih bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
(Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije), namenilo za izvedbo javnega razpisa
znaša do največ 4.700.000,00 evrov. 85 odstotkov vrednosti bo prispeval Evropski socialni sklad.
Več informacij in razpisna dokumentacija: www.sklad-kadri.si
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Podjetno v svet podjetništva 2013

NOV RAZPIS

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 izobraženih 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 izobraževalnih institucij. Program se bo začel izvajati
predvidoma v Zasavju z 10 udeleženci že v letu 2012, v drugih regijah pa bo začetek izvajanja v letu
2013. Skupaj bo v program do konca leta 2013 vključenih 250 udeležencev oz. 25 skupin po 10
udeležencev (predvidoma 20 udeležencev 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/

5.

NOV RAZPIS
Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva II
Namen javnega razpisa je spodbujanje dostopa do usposabljanja in zaposlovanja ranljivih ciljnih
skupin na trgu dela z razvojem dejavnosti socialnega podjetništva kot trajnega opravljanja dejavnosti
s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu dela, pri čemer ustvarjanje
dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti. Sofinancirani bodo projekti, ki bodo razvijali
tržne dejavnosti (proizvodnjo, prodajo proizvodov ali storitev) v skladu z načeli socialnega
podjetništva, kot jih opredeljuje Zakon o socialnem podjetništvu, in bodo prispevali k ustvarjanju
delovnih mest, socialni integraciji in poklicni reintegraciji ranljivih skupin na trgu dela.
Cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo z razvijanjem dejavnosti socialnega podjetništva
osebam iz ranljivih ciljnih skupin zagotavljali zaposlitve in ustvarjali nova delovna mesta. Javni razpis
je namenjen sofinanciranju naslednjih dejavnosti:
-

razvoj novih ali širitev obstoječih tržnih dejavnosti,
usposabljanje oseb iz ranljive ciljne skupine za delo v okviru razvite tržne dejavnosti,
ustvarjanje novih delovnih mest za zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine v okviru razvite
tržne dejavnosti.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2012, 2013, 2014 in 2015 za
izvedbo javnega razpisa je 4.500.000,00 evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva 85% vrednosti
oz. 3.825.000,00 evrov.
Več informacij: http://www.mddsz.gov.si/
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Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
1.
Javni razpis za sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno
pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od leta 2012-2014
Namen javnega razpisa vključuje vpeljevanje postopkov in orodij za ugotavljanje ter vrednotenje
neformalno pridobljenega znanja odraslih v organizacije za izobraževanje odraslih, ki delujejo v
območjih slovenskih statističnih regij. Za uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno
pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od leta 2012 2014 bo po izvedbi javnega razpisa izbranih
najmanj štirinajst prijaviteljev, kar pomeni, da bo v vsaki statistični regiji izbran najmanj en prijavitelj.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev za izvedbo razpisa znaša 650.400,00 evrov. Od tega bo
Evropski socialni sklad prispeval 552.840,00 evrov.

Kohezijski e-kotiček 11/2012

08/2011

RAZPISI

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

2.
Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki
Sloveniji v letih 2012 -2015
Namen javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki razvijajo ali nadgrajujejo sistem kakovosti na
visokošolskih zavodih. Za sredstva bodo lahko kandidirali projekti s področja mednarodnih evalvacij
oz. akreditacij, predmet javnega razpisa pa je tudi kakovostna prenova programske ponudbe
visokošolskih zavodov. Javni razpis bo prispeval k nadaljnjemu razvoju celovitega in z mednarodnimi
standardi usklajenega sistema zagotavljanja kakovosti. Podprl bo izboljševanje kakovosti slovenskega
visokega šolstva, kar bo vplivalo tudi na ponudbo še kakovostnejših in sodobnejših študijskih
programov.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje po tem javnem razpisu znaša do največ
5.200.000,00 evrov. Od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 85 odstotkov vrednosti.
Več informacij: http://www.mizks.gov.si/

3.
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2012-2015, ki spodbujajo odprtost slovenskega
visokega šolstva v mednarodno okolje
Namen javnega razpisa je pospešiti internacionalizacijo visokega šolstva, predvsem z večjim
vključevanjem tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces na slovenskih visokošolskih
zavodih. V okviru razpisa se bo podpiralo vključevanje (zaposlitev) strokovnjakov iz tujine v pedagoški
in raziskovalni proces na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji. Prav tako se bodo sofinancirala
krajša gostovanja tujih strokovnjakov na slovenskih visokošolskih zavodih, organizacija mednarodnih
delavnic z vabljenimi tujimi strokovnjaki in priprava oz. izvedba študijskih programov ali njihovih
delov v tujih jezikih. Večje sodelovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v evropskem in
globalnem prostoru je namreč vodilo razvoja kakovostnega in mednarodno primerljivega
visokošolskega sistema.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu znaša do največ 4.000.000,00
evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 85 odstotkov vrednosti.

4.

Več informacij: http://www.mizks.gov.si/
Znanje za prihodnost
Namen javnega razpisa Znanje za prihodnost je ustvarjanje pogojev za krepitev odličnosti znanja
srednješolcev s povezovanjem med znanstveniki in tistimi mladimi, ki želijo poglabljati znanje na
določenem področju v okviru projektnih ali raziskovalnih nalog, ki jih izvajajo srednje šole. Cilj
projekta je razviti raziskovalne naloge, pri katerih bodo sodelovali znanstveniki (mentorji), ki se
ukvarjajo z ustvarjanjem novega znanja, in srednje šole. Tako naj bi spodbudili vključevanje mladih in
njihovo inovativnost ob razreševanju konkretnih razvojnih vprašanj. Hkrati pa se s projektom krepijo
oblike medgeneracijskega sodelovanja.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev za izvedbo projekta v letih 2012, 2013 in 2014 znaša
700.000,00 evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 595.000,00 evrov.
Več informacij http://www.mizks.gov.si/
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5.

Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na
področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti
Namen javnega razpisa je spodbujanje, motivacija in proaktivno delovanje posameznikov iz ranljivih
skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost. Sredstva javnega razpisa so namenjena za
sofinanciranje razvojnih, inovativnih in trajnostnih projektov, katerih namen je krepitev
usposobljenosti in dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin (v skladu z razpisom pripadniki
madžarske in italijanske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v
Deklaraciji RS o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji,
različnih manjšinskih etničnih skupin in priseljencev ter invalidi) na področju kulture.
Za sredstva javnega razpisa lahko kandidirajo nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
so nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene in delujejo kot društvo, zavod ali
ustanova za delovanje na področju kulture ter v svoje aktivnosti vključujejo vsaj eno od ranljivih
družbenih skupin v tem razpisu.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev znaša največ do 4.000.000,00 evrov. Od tega bo Evropski
socialni sklad prispeval 85 odstotkov.
Več informacij: http://www.mizks.gov.si/

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
1.

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012
Namen razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem
raziskovalcev in razvojnikov za polni delovni čas v novih ali razširjenih interdisciplinarnih razvojno
raziskovalnih skupinah in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih raziskovalnih, razvojnih ter
inovacijskih sposobnosti. Javni razpis je odprt tudi za zavode, ki opravljajo raziskovalno razvojno
dejavnost za podjetja, razen javnih zavodov.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu znaša do največ 11.000.000,00
evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva 9.350.000,00 evrov
Roki za oddajo vlog in datumi odpiranja vlog:
2. rok za oddajo vloge: 9. januar 2013 (do 12. ure), datum odpiranja vlog: 16. januar 2013;
3. rok za oddajo vloge: 21. maj 2013 (do 12. ure), datum odpiranja vlog: 28. maj 2013.
Več informacij: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/

Foto: Matevž Kostanjšek
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
1.

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

Kohezijski e-kotiček 11/2012

08/2011
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Namen javnega razpisa je sofinanciranje tehnoloških investicij za proizvodnjo novih ali bistveno
izboljšanih produktov, ki so jih podjetja razvila v okviru lastne razvojno raziskovalne dejavnosti.
Sofinancirajo se začetne investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri
vzpostavitvi novega obrata. Investicijski projekti morajo vsebovati jasno razvojno komponento, ki
povezuje rezultate predhodno izvedenih razvojno raziskovalnih aktivnosti in tehnološke investicije,
ki so predmet investicijskih vlaganj prijavitelja. Podprti bodo investicijski projekti, ki bodo:
vzpostavili proizvodnjo novega ali bistveno izboljšanega produkta v okviru novega obrata in
prispevali nova delovna mesta in
prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju.
Na ta javni razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so
ustanovljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo v letih od 2012 - 2015 namenilo za izvedbo
javnega razpisa znaša 13.000.000 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, čer je določeni dan sobota, nedelja ali praznik.
Več informacij: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/

Kohezijski sklad
Razpisi z energetskega področja
1.

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.
Roki za oddajo vlog: Prvi rok za oddajo vlog je 2. november 2012.
Naslednji rok za oddajo vlog bo 31. januar 2013, morebitni ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v
Uradnem listu RS in na spletni strani MzIP. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.

Več informacij in razpisna dokumentacija: http://www.mzip.gov.si/
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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 naložbe
v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilnih
sistemov javne razsvetljave. Prenova lahko vključuje investicijsko vzdrževalne 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 naložbe v vgradnjo novih
KNLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno
biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir.
Razpisana sredstva: 9,0 mio EUR; od tega 1,0 mio EUR za leto 2011, 2,3 mio EUR za leta 2012, 2013 in
2014; ter 1,1 mio EUR za leto 2015
Roki za oddajo vlog: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5. 9. 2013, morebitni
ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani 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

4.
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2015 (DOLB 3)
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju: DOLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove
sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ
daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko
omrežje.
Razpisana sredstva: 17,2 mio EUR; od tega 5,0 mio EUR za leta 2012, 2013 in 2014; ter 2,1 mio EUR za
leto 2015
Roki za oddajo vlog: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5. 9. 2013, morebitni
ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani 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.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=905

13

www.eu-skladi.si

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 e-kotiček 11/2012

08/2011

OBVESTILA

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
Seznam upravičencev, ki so bili deležni 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. Del projekta »Infrastruktura meroslovnega sistema« (področje
gensko spremenjenih organizmov in oljčnega olja) je bil
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj sofinanciran v vrednosti:
a) 550.000,00 evrov
b) 310.000,00 evrov
c) 18 milijonov evrov
2.
a)
b)
c)

Vlada RS je razglasila za dan slovenske hrane:
vsak petek
vsak tretji petek v mesecu
vsak tretji petek v novembru

3.
a)

Gostilna dela je primer projekta:
izboljšanja turistične infrastrukture
socialnega podjetništva
razvoja podeželja

b)

c)

Foto: Stane Jeršič in Barbara Jakše Jeršič

Pravilne odgovore pošljite na euskladi.svlr@gov.si do 5. decembra 2012. Izmed prejetih
pravilnih odgovorov bomo izžrebali nagrajenca, ki bo objavljen na Facebooku. Pravilni odgovori
na vprašanja nagradnega kviza v oktobrski številki so 1c, 2a, 3b.
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