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Aktualni razpisi

EVROPSKA SREDSTVA
V
GORIŠKI REGIJI

Kampanja

Kaj pa je bilo z evropskim denarjem
narejeno zate, za tvoj kraj?

Konec glasovanja in fotografske razstave
Še vedno pa vabljeni k ogledu fotografij in video prispevkov s klikom na spodnje fotografije!

Število vseh prejetih glasov:

Zmagovalec glasovanja
Projekt Podjetno v svet podjetništva

2.444

Število prejetih glasov zmagovalca:

930
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Goriška regija v številkah
Goriška regija leži na zahodu
države, ob italijanski meji.
Julijske Alpe, reka Soča in
rodovitna Vipavska dolina so
najbolj
prepoznavne
naravnogeografske značilnosti
regije, v kateri živi več kot
115.000 prebivalcev v
13
občinah.

V programskem obdobju
2007–2013 je bilo v Goriški
regiji sofinanciranih več kot
290 različnih projektov v
vrednosti
slabih
276
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, 29. 10. 2014
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Predstavitev projektov ESS
Regijska štipendijska shema Goriške statistične regije
Sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru
regijskih štipendijskih shem je namenjeno
usklajevanju med ponudbo in potrebami po
kadrih. S spodbujanjem vračanja visoko
izobražene delovne sile iz izobraževalnih
središč nazaj v regijo pa se prispeva tudi k
skladnejšemu regionalnemu razvoju. Nosilci
regijskih
štipendijskih
shem
(v
nadaljevanju: RŠS) so regionalne razvojne
agencije ali pravne osebe, na katere je bila
prenesena obveznost izvajanja regijskih
štipendijskih shem (v nadaljevanju: RRA).

Posoški razvojni center je eden izmed 12
RRA-jev v Sloveniji, ki so nosilci in izvajalci
Regijske štipendijske sheme vsaka v svoji
regiji. Shema za Goriško statistično regijo je
druga po številu vključenih štipendistov.
Glede na to, da so vse štipendije podeljene
v sodelovanju z gospodarstvom regije, so
prilagojene tudi potrebam regijskega
gospodarstva. Nasploh se ugotavlja, da
štipendijska shema spodbuja delodajalce h
kadrovskemu
štipendiranju
in
k
dolgoročnemu načrtovanju kadrov, kar
potrjuje tudi iz leta v leto večje število
delodajalcev, ki vstopajo v shemo. V šestih
letih izvajanja, od šolskega leta 2008/2009
do vključno šolskega leta 2013/2014, je
Posoški razvojni center kot štipenditor
sodeloval z več kot 60 različnimi delodajalci
in 11 do 13 občinami Goriške statistične
regije. Štipendije so bile podeljene 495
mladim, dijakom in študentom, predvsem s
področja strojništva, elektrotehnike in
mehatronike,
po
katerih
regijsko
gospodarstvo v največji meri povprašuje.

V šolskem/študijskem letu 2013/2014 je bilo podeljenih 86 štipendij,
vključenih 18 delodajalcev in 5 občin Goriške statistične regije.
Namen podelitve štipendij je vplivanje na stopnjo zaposljivosti mladih, na
postopno odpravljanje strukturne brezposelnosti, ki je značilna tudi za
Goriško statistično regijo ter na dvig izobrazbene ravni prebivalstva,
predvsem pa zaposlenih. Nenazadnje bodo s štipendijami prispevali k
vračanju mladih izobražencev nazaj v regijo po končanem šolanju in
pritegnili mlade iz drugih predelov Slovenije v regijo.

Vrednost celotnega
projekta
štipendijskih shem:
13,6 milijona evrov
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ESS delež:
11,6 milijona
evrov
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Predstavitev projektov ESRR
Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) Nova Gorica
Objekt MIC v Novi Gorici je prvi javni in hkrati največji
objekt v Evropi, ki je bil zgrajen po najbolj varčnem in
energetsko učinkovitem sistemu Solinterra. Celoten objekt
MIC je zasnovan tako, da bo kar najbolj izkoristil naravne
vire. Ogrevanje objekta je v 80 odstotkih zagotovljeno s
sončno energijo, preostalih 20 odstotkov pa s toplotno
črpalko voda-voda, ki pokriva konice ogrevanja. Hlajenje je v
celoti izvedeno kot pasivno (free cooling) z izkoriščanjem
hladu podtalnice. Za prezračevanje objekta so nameščeni
trije visoko učinkoviti klimati z 90-odstotnim izkoristkom
rekuperacije.

Na površini 5.500 m2se poleg uprave MICa, razprostirajo
laboratoriji in delavnice, ki so opremljeni z najsodobnejšo
tehnološko opremo, namenjeno naslednjim področjem:
lesarstvo, avtoserviserstvo, elektrotehnika, mehatronika,
strojništvo, IKT. Vsa področja imajo podporo v
gospodarstvu Goriške regije.

Stavba je namenjena dejavnostim MIC, ki je sestavni del
Šolskega centra Nova Gorica. MIC poleg praktičnega
vseživljenjskega usposabljanja vzpodbuja razvojne in
inovativne aktivnosti med šolstvom in gospodarstvom.
Njegov glavni cilj je kvalitetno usposobiti kader, ki bo s
svojim znanjem uspešno konkuriral na trgu dela.

Vrednost
projekta:
3,4 milijona
evrov
ESRR delež:
2,1 milijona
evrov
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Predstavitev projektov ESRR
Izgradnja hotela Jožef v Idriji
Na stičišču zgodovinskih, kulturnih in tehničnih
poti mesta Idrija, hotel Jožef predstavlja vez med
preteklostjo in sedanjostjo ter sodobnostjo in
bogato tradicijo, ki se kaže v sami arhitekturi
hotela. Hotel Jožef je butični hotel, umeščen med
zgodovinskim središčem mesta Idrija in vhodom v
rudnik, ki je od leta 2012 dodan seznamu
Unescove svetovne dediščine. Mesto, na katerem
stoji, odlikuje edinstveno zgodovinsko ozadje.

V hotelu je enajst sodobno opremljenih dvoposteljnih sob in
apartma, ki ponujajo udobno in sproščeno bivanje ter zasebnost in
mir. Hotel je opremljen z dvigalom in prilagojen osebam s posebnimi
potrebami, gostom omogoča brezplačen brezžični internet in
brezplačno parkirišče.

Moderno in ekološko zasnovana stavba z
edinstveno podobo v obliki rudarske peči je
poklon tehnični in kulturni dediščini mesta.
Fasada, narejena iz plošč litine železa z dodatkom
bakra, spreminja barve glede na letni čas in
količino svetlobe, kar daje vtis, da vsakič vstopate
v novo poslopje, kjer vas že na vhodu čaka novo
doživetje. Pogled na stavbo ob lepem sončnem
vremenu daje vtis podobe žareče rudarske peči.
Velika okrogla okna napolnijo sobe s svetlobo in
pričarajo gostom sveže, prijetno in mirno vzdušje.

ESRR delež:
Vrednost projekta:
700 tisoč evrov
2,6 milijona evrov

www.eu-skladi.si
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Predstavitev projektov ESRR
Kolesarska povezava Miren – Vrtojba – Nova Gorica – Kanal (Odsek Solkan – Plave)
Projekt ureditve kolesarske povezave na odseku Solkan–Plave
vključuje gradnjo dvosmerne samostojne kolesarske poti med
Solkanom in Plavami v dolžini 9.270 m, in sicer na lokaciji
obstoječe poti, ki poteka nad desnim bregom akumulacijskega
jezera HE Solkan in železniško progo Nova Gorica–Jesenice.

Kolesarska pot bo na prvih dveh kilometrih potekala po trasi
obstoječe poti, od tu pa skoraj v celoti po poti, namenjeni
servisiranju vodovoda Mrzlek–Prelesje. Predvideno je, da bo
vmes kolesarska pot prekinjena – tu bo potekal peš promet,
saj ureditev skozi obstoječi železniški prepust zaradi njegovih
premajhnih dimenzij ne zadošča minimalnim standardom za
varen kolesarski promet.

Z izvedbo projekta bo zagotovljena boljša prometna
varnost za vse udeležence v prometu, še posebej za
nemotorizirane udeležence, kot so kolesarji, ki se vozijo
v šolo, službo, trgovino ali pa se le rekreirajo. Zaradi
spremenjene sestave prometa bo manj izpušnih plinov
in hrupa, kar bo vplivalo na boljšo kakovost življenja.
Posledično bodo ustvarjene razmere za nadaljnji razvoj
turizma na tem območju.

Do zgraditve kolesarske poti do Solkana sta na zahodni strani
predvideni začasna navezava na regionalno cesto ter navezava
na obstoječo makadamsko pot proti meji z Italijo in strugo
reke Soče. Vzdolž trase bo urejenih šest počivališč,
opremljenih s klopjo, mizo, košem za smeti in stojalom za
kolesa. Počivališča pa bodo hkrati tudi izogibališča, namenjena
intervencijskim vozilom. Za varovanje kolesarjev pred
padajočim kamenjem bo postavljenih več kot 1.500 metrov
varovalnih oziroma lovilnih ograj.

Vrednost
projekta:
4,9 milijona
evrov
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3,4 milijona
evrov
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Predstavitev projekta KS
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave – sklop 1
Cilj projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Vipave – sklop 1 je vzpostavitev ustreznega sistema
odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeraciji Vipava in
v okoliških aglomeracijah. Po zaključku projekta bo
dosežena predpisana 95% priključitev na kanalizacijo v
aglomeraciji Vipava, odpadne vode iz te aglomeracije se
bodo čistile na centralni čistilni napravi Vipava.

Koristi, ki jih projekt prinaša občankam in občanom:











Zgrajena bo nova čistilna naprava s kapaciteto 6.000
populacijskih enot.
Zgrajeno bo približno 9,45 km fekalne kanalizacije.
Zgrajeno oz. rekonstruirano bo približno 1,37 km
padavinske kanalizacije.
Obnovljeno bo približno 0,8 km vodovoda.
Približno 337 prebivalcev bo dodatno priključenih na
javni kanalizacijski sistem.
Emisije v vodi bodo zmanjšane za 1340 PE.
Do konca leta 2015 bo vsaj 95 % PE v aglomeraciji
Vipava priključenih na kanalizacijo in čistilno
napravo.
Izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev.
Dvig kakovosti življenjskih pogojev.

Koristi, ki jih projekt prinaša naravnemu in družbenemu
okolju:









Izboljšanje celotnega stanja kanalizacijskega
sistema odvajanja in čiščenja.
Zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov
onesnaževanja.
Zmanjšanje pritiskov na naravno okolje.
Boljša kakovost površinskih in podzemnih voda.
Izboljšanje
gospodarske
infrastrukture
za
pospešitev nadaljnjega gospodarskega razvoja
občine in celotne regije.
Zagotavljanje možnosti razvoja turizma, kmetijstva,
gospodarstva in vzporednih dejavnosti.
Dvig kakovost bivanja na tem območju in s tem
prispevek k ohranjanju poseljenosti na tem
območju.

Vrednost
projekta:
6 milijonov
evrov
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2,3 milijona
evrov
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Predlagali ste …
NH-WF – Natural Hazrds without Frontiers / Naravne nesreče brez meja
S projektom so vzpostavili opazovalni sistem (monitoring) na
območju, kjer so bili podatki zelo pomanjkljivi, trenutno in upamo,
da tudi dolgoročno, pa bodo zelo uporabni tudi za določevalce,
tako na področju naravnih nesreč kot tudi prostorskega
načrtovanja. Projekt je bil namenjen naslednjim ciljnim skupinam:
prebivalcem, občinam, turističnim zmogljivostim (npr.
smučiščem), službam v okviru Agencije Republike Slovenije za
okolje, civilni zaščiti, javni gozdnogospodarski in kmetijski službi,
vodnogospodarskim koncesionarjem, upravljavcem cest, elektropodjetjem in prostorskim načrtovalcem.

Meddržavni projekt čezmejnega sodelovanja
Slovenija - Avstrija 2007-2013.

Neposredni učinki:
Postavitev
višinskim
vremenskih
postaj
in
vzpostavitev delovanja meteorološke opazovalne
mreže;
Izmenjava aktualnih in arhivskih meteoroloških ter
lavinskih podatkov;
Izboljšanje modeliranja snežne odeje;
Priprava čezmejnih zemljevidov naravnih nevarnosti
za snežne in zemeljske plazove ter skalne podore;
Poskusni krajevni lavinski bilten za Srednje Karavanke;
Nadgradnja vremenskih kart modela INCA za
Karavanke;
Izboljšanje opozoril/obvestil o nevarnosti naravnih
nesreč in prekmejnega znanja o njih;
Publikacija spoznanj ob različnih strokovnih srečanjih,
podrobnejša analiza posamezne snežne sezone.

Gorski svet predstavlja poleg svojih lepot tudi nevarnosti za ljudi.
Vreme, spremembe okolja in razni drugi naravni pojavi lahko
bistveno vplivajo na varnost in zdravje lokalnih prebivalcev ter
obiskovalcev na območju Srednjih Karavank. Zato so pravočasne
in vsebinsko jasne ter zlasti redne informacije o vremenu in z njim
povezanimi naravnimi nevarnostmi (snežni in zemeljski plazovi,
skalni odlomi in podori) še toliko bolj pomembne. Prek projekta
NH-WF je prek spletne strani (www.natural-hazards.eu)
omogočeno, tako domačinom kot tudi obiskovalcem, spremljanje
aktualnega vremenskega dogajanja, preteklih izrednih dogodkov
na tem območju in, posebej v času snežne sezone, spremljanje
lavinskega biltena.

www.eu-skladi.si

Najpomembnejši učinek projekta je
boljša napoved naravnih nesreč in
izjemnih vremenskih dogodkov v tem
delu jugovzhodnih Alp ter s tem
natančnejša ocena njihovih vplivov
oziroma posledic.

Foto: arhiv upravičenca

10/2014
8

Predlagali ste …
KocPI – Kompetenčni center za razvoj kadrov v papirni industriji
Papirništvo ima v Sloveniji večstoletno tradicijo. V 19.
stoletju je bilo nosilec industrializacije (eden prvih parnih
strojev), danes pa je gotovo protagonist med industrijskimi
panogami na področju uvajanja elementov sonaravne
proizvodnje. Danes slovensko papirno in papirno
predelovalno industrijo predstavlja 106 podjetij, ki skupaj
ustvarijo 713,2 mio € prihodkov, 500 mio izvoza in 142,2
mio € dodane vrednosti ter so zanesljiv delodajalec skupno
okoli 5.000 zaposlenim.
Leta 2001 je vrata zaprla Srednja šola tiska in papirja, kar je
pomenilo konec formalnega izobraževanja s področja
proizvodnje in predelave papirja. Znanje je skoncentrirano
v podjetjih te dejavnosti. Prihaja menjava generacij v
podjetjih papirne dejavnosti in “ušlo” bo veliko znanja, saj
so danes procesi in organizacije v podjetjih tudi zaradi
stroškov dela, nenaklonjene včasih dobro delujočem
sistemu prenosa znanj na naslednika. Tako so podjetja
pozdravila oblikovanje Kompetenčnega centra za razvoj
kadrov.

O KocPIju…

DOBRA NOVICA

V projekt je vključenih 18 panožnih podjetij in Inštitut za
celulozo in papir kot vodilni partner. S kompetenčnim
centrom KocPI bi radi dolgoročno vzpostavili izobraževalni
center oziroma sistem, ki bo nudil ustrezna izobraževanja
in usposabljanja za kader v papirni in papirno-predelovalni
industriji v Sloveniji. Prepoznali so potrebe panoge in
oblikovali tri ključne šole, ki jih bodo v prihodnosti dodatno
oblikovali skladno s potrebami podjetij v panogi.
Te šole so naslednje: Papirna Šola, Šola hidravlike in Šola
za proizvajalce embalaže iz kartona in valovitega kartona.

Manager leta je postal Branko Rožič, ki je direktor Kartona
Količevo, kjer dva zaposlena delata tudi v projektni pisarni
KOC papirne industrije. Karton Količevo je sodeloval tudi pri
Vseživljenjski karierni orientaciji in Praktičnem
usposabljanju z delom.

Za konec še nekaj pomembnega:
Natisnite ta dokument brez slabe vesti! Pomembno je le, da
ga po uporabi ločeno odložite in omogočite njegovo
recikliranje. Papir je biološko razgradljiv, obnovljiv in
mogoče ga je reciklirati; je trajnosten proizvod narejen iz
lesa, ostalih naravnih materialov ter v veliki meri iz starega
papirja. Papir je naraven medij za shranjevanje vaših idej.

In ne pozabite:

PAPIR JE IN!
Več informacij na naslednji povezavi.
Foto: arhiv upravičenca
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Neposredne potrditve projektov
Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v vlogi
organa upravljanja je v mesecu oktobru izdala odločbe o
dodelitvi sredstev za naslednje projekte:

1.
Za Urgentni center Novo mesto, s katerim se bo povečala hitrost in
učinkovitost obravnave nujnih akutnih stanj v jugovzhodni Sloveniji ter
zagotovila ustrezna povezanost z ostalimi urgentnimi centri višje strokovne
ravni. Za projekt, ki je vreden v dobrih 6 milijonov evrov, bo Evropski sklad
za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 4,2 milijona evrov.

Več informacij na naslednji povezavi.

2.
Za program »Iz faksa takoj praksa – Spodbujanje prvih delovnih izkušenj
mladih z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto«. Namen programa
je povezovanje izobraževanja in potreb trga dela s spodbujanjem pridobivanja
prvih delovnih izkušenj terciarno izobraženih mladih z izpopolnjevanjem za
konkretno delovno mesto. Znesek, do katerega se sofinancira izvajanje
programa, znaša 5 milijonov evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva
85 odstotkov oz. 4.250.000 evrov.

Več informacij na naslednji povezavi.

Foto: Matevž Kostanjšek
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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/

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem
Razpisana sredstva: 3.000.000,00 EUR
Rok za oddajo vlog: 31. 3. 2015 oziroma do porabe sredstev
Več informacij:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-179-jr/

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
Programsko obdobje 2014 – 2020
Partnerski sporazum
Evropska komisija bo predvidoma jutri, 30. 10. 2014, potrdila Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za
obdobje 2014-2020.
Z izdajo odločbe s strani Evropske komisije in dokončno potrditvijo dokumenta se končujejo trajajoča aktivna usklajevanja med
Republiko Slovenijo, Evropsko komisijo in drugimi relevantnimi partnerji (resorna ministrstva; sveta obeh kohezijskih regij, NVO,
socialni partnerji, OZS, GZS, itd), ki Sloveniji omogočajo dostop do skupaj 4,118 milijarde evrov sredstev evropskih strukturnih
in investicijskih skladov. Od tega bo naši državi za področje kohezijske politike na voljo 3,255 milijarde evrov (ostalo za
kmetijstvo, razvoj podeželja ter pomorstvo in ribištvo), od česar bo 159,8 milijona evrov namenjenih instrumentom za
povezovanje Evrope – CEF (za področje prometa), 9,2 milijona evrov za pobudo za zaposlovanje mladih (YEI), 21 milijonov evrov
za sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim in 64 milijonov evrov za programe evropskega teritorialnega sodelovanja.
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS) so skupaj razdeljena med obe
kohezijski regiji – Vzhodno in Zahodno – na podlagi enotne EU metodologije. Za osnovno delitev med skladoma so bile
upoštevane razlike v njuni razvitosti, potrebah in stanju na trgu dela ter napovedmi povečevanja stopnje tveganja revščine.
Kohezijski regiji zahodna Slovenija bo tako namenjenih 40 odstotkov ESS sredstev in 60 odstotkov ESRR sredstev – skupno
847 milijonov evrov, kohezijski regiji vzhodna Slovenija pa 70 odstotkov ESRR sredstev in 30 odstotkov ESS sredstev – skupno
1,260 milijarde evrov. Obema skupaj bo na voljo še 1,055 milijarde evrov iz Kohezijskega sklada, ki pa se ne deli med
regijama.

Operativni program
Slovenija je osnutek Operativnega programa v Bruselj oddala 12. maja 2014. V začetku avgusta smo prejeli uradne komentarje s
strani Evropske komisije. Dokument je v sklepni fazi priprave. Sledila bo pridobitev soglasja s strani svetov V in Z kohezijske
regije na potrditev na Vladi – najkasneje do sredine novembra 2014.
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.
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Obvestila
la

Evropska komisija, nacionalni organi in civilna družba združili moči za zaščito naložb EU v
Sloveniji
22. oktobra je potekala konferenca za izboljšanje upravljanja in zagotavljanje varne porabe sredstev iz evropskih strukturnih
in investicijskih skladov . Evropska komisija je organizirala dogodek skupaj s slovenskimi organi in vodilno skupino kampanje
Transparency International. Na konferenci so bila predstavljena orodja in instrumenti za podporo upravljanju sredstev, potekala
pa je tudi razprava o konkretnih ukrepih za krepitev upravne zmogljivosti in usposabljanje nacionalnih uradnikov za doseganje
dobrih rezultatov s sredstvi iz skladov. Udeleženci so se osredotočili tudi na ukrepe za preprečevanje goljufij in korupcije, zaradi
katerih so državljani prikrajšani za resnične koristi naložb EU.
Slovenija lahko veliko pridobi iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. V obdobju 2014–2020 bodo v Sloveniji v okviru
kohezijske politike vložene več kot 3 milijarde EUR. To predstavlja več kot 30 % javnih naložb. V novem finančnem obdobju je
večji poudarek na izboljšanem upravljanju in zmogljivostih za upravljanje skladov, da bi dosegli kar največji učinek. V skladu z
novimi pravili imajo nacionalni organi izrecno obveznost, da uvedejo sorazmerne ukrepe za preprečevanje goljufij, namenjene
prepoznavanju in odpravljanju morebitnih področij tveganja. Zadnje raziskave Eurobarometra in organizacije Transparency
International kažejo, da 91 % slovenskega prebivalstva meni, da je korupcija v državi močno razširjena.
Skupna strategija za preprečevanje goljufij, ki jo je pripravila Evropska Komisija zasleduje naslednje cilje:
1.
2.
3.
4.

izboljšati oceno tveganja goljufije,
za države članice uvesti proaktivnejše smernice za odkrivanje goljufij,
zagotoviti večjo podporo organom držav članic pri preprečevanju in odkrivanju goljufij in
povišati raven ozaveščenosti o goljufijah v državah članicah.

Jamstvo za mlade
Program Jamstvo za mlade je namenjen predvsem preprečevanju socialne izključenosti mladih, saj bo mladim brezposelnim
omogočena aktivacija v roku štirih mesecev od nastopa brezposelnosti.

Več informacij o jamstvu za mlade lahko najdete tukaj.

Oddaja prava ideja
S septembrom se je pričela nova sezona oddaj Prava ideja, ki si jih lahko ogledate ob četrtkih ob
21.30 na TVSLO 1. Za zamudnike pa so na voljo v arhivu oddaj. Oddaje je sofinancirala tudi Evropska
unija.

Razpisi EKSRP in ESPR
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
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Obvestila
Konec uspešne akcije »Gremo v hribe po žig«
ala
V okviru akcije »Gremo v hribe po žig« smo prejeli več kot 50 fotografij planinskih postojank sofinanciranih iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, ki ste nam jih poslali v zameno za praktične nagrade. Nekaj teh fotografij, ki ste nam jih poslali si
lahko ogledate spodaj.

Foto: Maja Brajer

Foto: Samo Rink

Foto: Matic Kocjančič

Foto: Urša Zgojznik

Foto: Vid Sever

Foto: Tina Hosta

Kontakt
Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog informiranja in obveščanja javnosti,
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 še učinkoviteje dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na
elektronski naslov info.svrk@gov.si.

Foto na naslovnici: Matevž Kostanjšek
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