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Letošnji oktober je prvič tudi evropski mesec kibernetske varnosti. Namenjen je
ozaveščanju državljanov o tem, kako bolj preudarno in varno uporabljati splet.
Vedno več ljudi namreč uporablja internet in se vse pogosteje zanaša na spletne
storitve pri iskanju informacij, delu, nakupih, razvedrilu. V Sloveniji je na primer
v letu 2011 68% žensk in 75% moških redno uporabljalo računalnik, od tega je 66%
žensk in 73% moških, starih med 10 in 74 let, tudi redno uporabljalo internet.
»E-načinu življenja« sledimo tudi pri usmerjanju evropskih sredstev. Ta so
namenjena tako posameznim projektom za učinkovitejšo javno upravo, kot tudi
usposabljanju posameznikov in pridobivanju različnih e-znanj.
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Do kakovostnejših e-storitev tudi z evropskimi sredstvi

Iz Evropskega socialnega sklada in državnega proračuna je bilo samo
institucionalni in administrativni usposobljenosti do sedaj namenjenih dobrih 54
milijonov evrov. Aktivnosti se osredotočajo predvsem na učinkovito javno upravo:
za učinkovitejšo vodenje in kakovost, prenovo upravnih procesov in odpravo
administrativnih ovir, projektno vodenje, sistem uspešnega merjenja, pa tudi eupravo. Gotovo je marsikdo že uporabljal storitve e-pravosodja, e-vem-a za
gospodarske družbe, e-uprave, e-javnega naročanja, interoperabilnosti in eizmenjave podatkov itd.
Vsi ti projekti se izvajajo z namenom zagotavljanja učinkovitejše in uporabnikom prijaznejše javne uprave. Tako je na primer
glavni namen projekta e-pravosodja poenostavitev in optimizacija pravosodnih procesov, odzivnost organov ter skrajšanje
procesov in postopkov. E-javno naročanje, ki je bilo potrjeno letos, ima za cilj poenostavitev in racionalizacijo postopkov
javnega naročanja, povečanje konkurenčnosti ter gospodarnosti pri porabi javnih sredstev, prihranek časa, znižanje stroškov,
zmanjšanje administrativnih ovir in povečanje konkurenčnosti gospodarstva.
Poleg slednjega sta bila letos potrjena še dva projekta: Vzpostavitev nove elektronske podpore poslovanju javne uprave z
občani in poslovnimi subjekti (E-uprava 2) in Enotna kontaktna točka 2 – Vzpostavitev elektronskih postopkov poslovnega
portala (EKT 2). Projekta bosta izboljšala elektronsko podporo poslovanja javne uprave z občani in poslovnimi subjekti,
povečala dostopnost elektronskih storitev, s tem pa prispevala k lažjemu poslovanju gospodarskih subjektov in njihovemu
hitrejšemu vstopu na trg. Skupna vrednost teh projektov je znašala dobrih 8 milijonov evrov.
Nekoliko manjšo vsoto, 6,2 milijona evrov, je iz Kohezijskega sklada prejel skoraj 7,4 milijona evrov vreden projekt
Integriranega javnega potniškega prometa, ki poteka na ravni celotne Slovenije. To bo pomembna izboljšava, ki bo potnikom
omogočala z enotno vozovnico na določenem območju uporabljati medkrajevni avtobus, vlak ali mestni potniški promet.
Prestopanje med različnimi prevoznimi načini bo dodatno olajšano s poenotenjem voznih redov in izboljšanim sistemom
informiranja potnikov preko informacijskega portala za potnike, kjer bodo na enem mestu zbrane informacije o voznih redih in
cenah vlakov, medkrajevnih in mestnih avtobusov. Portal, ki bo začel delovati spomladi 2013, bo tako zagotavljal pogoje za
poenostavitev uporabe javnega prevoza, pa tudi za njegovo cenovno dostopnost. S tem pa bo dosežena boljša povezanost
mesta s podeželjem, z izboljšano prometno pretočnostjo se bo povečala konkurenčnost mest in izboljšala oskrba gospodarstva,
ne nazadnje pa bo uresničitev projekta prispevala tudi k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.
K temu prispevajo tudi rezultati treh javnih razpisov s področja e-vsebin ter e-storitev, ki so jih v letih 2007 2013 izvedli na
Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in so bili sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre za
Javna razpisa za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-storitev in e-vsebin in Javni razpis za javne in zasebne
neprofitne organizacije. Z njimi smo spodbudili razvoj in večjo ponudbo e-vsebin, e-storitev in mobilnih aplikacij na različnih
področjih informacijske družbe ter uveljavili nove tehnološko razvojne koncepte, ki bodo pripomogli k prehodu v moderno in
učinkovito družbo znanja.
Do sedaj je bilo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj sofinanciranih 50 projektov v višini skoraj 12 milijonov evrov. Na voljo
pa je še 6 milijonov evrov za projekte, ki bodo izbrani na dveh letos objavljenih razpisih (Javni razpis za spodbujanje
raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012 2014 in Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in
mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012 2013).
Z vsemi temi razpisi želimo pospešiti razvoj globalno konkurenčnih, inovativnih e-storitev in vključujoče informacijske družbe v
Sloveniji. Pri tem pa je seveda pomembno, da gre za kakovostne sisteme in storitve, ki so vredni zaupanja ter zagotavljajo
varnost tudi v »e-svetu«.
Matija Vilfan
generalni direktor
Direktorata za evropsko kohezijsko politiko
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Zmote o razpisih in ovire za prijavo ter nekaj napotkov za
obvladovanje tveganj pri izvajanju projektov

Pogoji javnih razpisov se spreminjajo glede na vrsto razpisa, projektov in investicij, enaka določila pa vedno
ostajajo o finančnem in poslovnem stanju, ki jih morajo podjetja izpolnjevati ob prijavi na posamezne razpise.
Pri razmišljanju podjetnikov ali se prijaviti na javni razpis ali ne, se velikokrat srečujemo z določenimi
predsodki. Zmotno je prepričanje nekaterih podjetnikov, da lahko nepovratna sredstva že po odprtju novega
podjetja, dobi prav vsak. Ne smemo pozabiti, da se pri vsakem javnem razpisu spodbujajo določeni projekti,
kar pomeni, da ne more podjetje dobiti nepovratnih sredstev za poslovanje podjetja, temveč za sofinanciranje
razvojnih projektov.
Osnova vsakega javnega razpisa je priprava določene dokumentacije (priprava poslovnih in finančnih načrtov z
bilanco stanja in izkazom poslovnega izida, investicijske dokumentacije, priprava določenih izjav in prilog ter
izpolnitev prijavnih obrazcev, ki so objavljeni skupaj z razpisno dokumentacijo), ki mora biti skladna s pogoji
razpisa. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida nakazujeta na boniteto podjetja, zato je treba posebno
pozornost posvetiti predvsem višini prihodkov, prihodkom na zaposlenega, dodani vrednosti na zaposlenega in
odstotku prihodkov prodaje zunaj Slovenije, če je podjetje pri prodaji usmerjeno na tuje trge. Če v podjetju ni
zadostnih strokovnjakov je priporočljivo, da se pri pripravi projektne dokumentacije podjetje poveže s
svetovalnimi podjetji, ki se ukvarjajo z njeno pripravo, saj si s tem poveča možnost uspešnosti na razpisu.
Če podjetje izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa, mora vloga na javni razpis vključevati vsaj:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
poslovni načrt z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za preteklo poslovno leto
pozitiven bančni sklep, če je zahtevan kot pogoj v razpisu
bonitetna dokazila
izjavo o številu zaposlenih
potrdilo o izplačilu plač za nekaj zadnjih mesecev (le pri novih podjetjih in če je
zahteva v razpisu)
7. mnenje oz. poročilo subjekta inovativnega okolja (če je zahtevano in navedeno med
pogoji v razpisu)

Kako povečati uspešnosti na razpisih
Pred vsako pripravo dokumentacije je priporočljivo in pomembno, da posameznik temeljito prouči osnovne
pogoje razpisa in s tem ugotovi, koliko možnosti za uspeh ima s projektom na razpisu.
Večina razpisov zahteva lastne vire sredstev v višini 25% celotne višine investicije, ki ne zajema javnih
sredstev. Več kot ima pri prijavi na razpis prijavitelj na razpolago lastnih sredstev, več točk prejme (vsak
projekt, s katerim kandidiramo na določenem razpisu, se točkovno ovrednoti) in s tem ima večjo možnost za
uspeh na razpisu. Večkrat se podjetja za pokritje lastnih sredstev stroškovnega dela investicije odločajo za
najem premostitvenega kredita oz. kratkoročni kredit pri banki.
Pri investicijskih projektih, ki vključujejo gradbena in obrtniška dela, je pomembno, da se predvideva prijava
na javni razpis že veliko pred objavo javnega razpisa in to tako, da se že pred prijavo pridobi pravnomočno
gradbeno dovoljenje oziroma v primeru nakupa opreme pravnomočno uporabno dovoljenje.
Pomembno je vedeti, da so pri javnih razpisih upravičeni zgolj stroški investicije oz. stroški raziskav in razvoja,
za katere se aktivnosti niso začele pred oddajo vloge na javni razpis. Z investicijami lahko pričnemo po oddaji
vloge ali po prejemu sklepa o sofinanciranju, kar je odvisno od vsakega posameznega razpisa.
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Pogosto se upravičencu (prejemniku nepovratnih sredstev oz. podjetju) zgodi, da nabavi tudi rabljeno opremo in se
sprašuje, kaj v tem primeru. Pomembno je vedeti, da je v večini razpisov zahtevano, da morajo podjetja nabaviti
novo opremo in le v določenih razpisih lahko podjetja nabavijo tudi rabljeno opremo. V primeru, da je mogoče
nabaviti tudi rabljeno opremo in uveljavljati za ta nakup zahtevek za nepovratna sredstva, je treba s strani
prodajalca pridobiti izjavo, da oprema še ni bila sofinancirana s sredstvi Evropske unije. V primeru, da gre za
razvojno raziskovalni razpis oz. projekt lahko podjetje uveljavlja zahtevek za nepovratna sredstva tudi za strošek
amortizacije obstoječe opreme v podjetju, pod pogojem, da je njena uporaba povezana s projektom, ki se izvaja,
ter da ta oprema še ni bila sofinancirana s sredstvi Evropske unije.

Kohezijski e-kotiček 10/2012

08/2011

Ne drži, da imajo velika podjetja več možnosti pri sofinanciranju projektov kot manjša. Velika podjetja lahko pri
razpisih na nacionalni ravni pridobijo maksimalno 30% nepovratnih sredstev, pri čemer imajo mala podjetja prednost
v višini sofinanciranja, saj lahko prejmejo višji odstotek. Drži pa, da imajo velika podjetja večjo možnost pri
razvojno raziskovalnih razpisih, saj imajo na razpolago več kadra v razvojnih oddelkih.

Pogosto si upravičenci zastavljajo vprašanje, ali se lahko posamezno podjetje, organizacija ali posameznik z istim
projektom prijavijo na več razpisov. Odgovor je da, lahko se prijavite z istim projektom na več razpisov, vendar
morate pri prejemu finančnih sredstev iz več virov jasno opredeliti, kaj se financira iz katerega vira, s čimer
zagotovite različnim financerjem, da ne gre za dvojno pokrivanje istih stroškov.
Pri pripravi projektov na razpis se lahko pojavi vprašanje, ali lahko prijavite na isti razpis več projektov. Odgovor je
pozitiven le pri nekaterih razpisih, pri nekaterih pa to ne gre, kar je pri vsakem razpisu posebej določeno v razpisni
dokumentaciji.

Pridobivanje
Bruslja

finančnih

sredstev

neposredno

iz

Če se prijavite na razpise neposredno v Bruselj, je večinoma treba
prijaviti projekt skupaj z vsaj enim ali več partnerji drugih držav
članic EU, kar pomeni, da mora prijavitelj na razpis delovati oz.
opravljati dejavnosti (preko partnerjev, s katerimi sklene pogodbo
o sodelovanju) v več državah EU. Pogoji glede partnerstev so
vedno določeni v razpisu in jih je treba dosledno upoštevati. Pri
večini razpisov iz strukturnih skladov pa ni ptreba imeti tujih
partnerjev. Pri teh prijavah je treba biti še posebej pozoren:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Foto: Evropska komisija

paziti je treba, da je projekt razumljiv, da se program in cilji projekta ujemajo
s cilji in prioritetami razpisa ter strateškimi dokumenti razpisovalca;
priporočljivo je, da zelo natančno preberete, katere stroške lahko navedete v finančni načrt;
stroški projekta se morajo nanašati na uresničitev ciljev projekta in morajo biti nujno
potrebni za izvedbo projekta;
upravičeni stroški projekta se ne smejo razlikovati od običajnih stroškov na trgu, njihova
višina pa mora izpolnjevati merila ekonomske učinkovitosti;
stroški morajo biti dejanski in jih je treba takoj po nastanku identificirati, kontrolirati in
knjižiti;
paziti je treba na predpisan način prijave, število kopij prijavnice in v katerih jezikih jo je
treba poslati, podpise in žige, če je predpisano, kako mora biti »speta« itd., saj pri nekaterih
razpisih ni možnosti dopolnitve.

Boljša komunikacija
Bistvenega pomena za izboljšanje oziroma krepitev uspešnosti porabe finančne podpore iz proračuna Evropske
unije je v povečani vlogi resornih ministrstev, predvsem v komunikaciji z upravičenci že v fazi pridobivanja
dovoljenj in priprave projektov, pa tudi v poznejših fazah, predvsem v fazi priprave dokumentacije za izplačilo.
mag. Renata Markovčič,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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DOBRE PRAKSE
Evropski socialni sklad
Storitev »vse na enem mestu« - spletni portal EUGO
Testni državni spletni portal EUGO Slovenia - Slovenia Business Point, objavljen 21. 6. 2012, je namenjen tujim in
domačim ponudnikom, ki na enem mestu, na enostaven, pregleden in uporabnikom prijazen način nudi celovite
informacije o pogojih poslovanja in dela v RS, s poudarkom na pridobivanju različnih dovoljenj, ki so potrebna za
opravljanje reguliranih dejavnosti.
Osrednji del spletnega portala Eugo Slovenia je namenjen predstavitvi informacij o pogojih za opravljanje
reguliranih dejavnosti in poklicev v RS, s čemer izpolnjujemo zavezo evropskih direktiv in omogočamo
prijaznejše ter lažje poslovanje na trgu. Spletni portal se bo v nadaljevanju še razvijal (načrtuje se združitev z eVEM portalom), vsebine se bodo dopolnjevale, potekala bo intenzivna komunikacija z resorji glede prenove
zakonodaje in sistema urednikovanja oziroma vzdrževanja portala (projekt traja do leta 2015).
Trenutno so na portalu Eugo Slovenia objavljeni pogoji za opravljanje 86 reguliranih dejavnosti in 15 poklicev.
Popisani so postopki za pridobitev 70 vstopnih dovoljenj za opravljanje dejavnosti in opisanih je 118 drugih
pogojev, vezanih na opravljanje dejavnosti ali poklica. Do leta 2015 bodo postopoma oziroma po sklopih
objavljeni pogoji in postopki za vse regulirane dejavnosti v Sloveniji.
Eugo Slovenia s svojimi vsebinami zajema celoten življenjski cikel podjetja in podjetnika: razmišljanje, začetek,
poslovanje in zaključek. Opisani so pogoji za vstop na slovenski trg, pogoji in postopki za ustanovitev podjetja in
lastnosti posameznih pravno-organizacijskih oblik podjetij v Sloveniji ter pogoji in postopki za čezmejno
opravljanje storitev v Sloveniji. Opisane so tudi obveznosti, ki jih mora podjetnik v Sloveniji izpolniti v procesu
zaposlovanja, vodenja poslovnih knjig in davčne obveznosti. Eugo Slovenia nudi tudi informacije o tem, kako
zapreti podjetje v Sloveniji.
Čezmejno opravljanje storitev je na Eugo Slovenia posebej izpostavljeno, podan je splošen opis pogojev in
postopkov za čezmejno opravljanje storitev. Obenem je čezmejno opravljanje še posebej izpostavljeno znotraj
opisa vsake regulirane dejavnosti in poklica.
Elektronska izvedba postopkov
Projekt je del in hkrati nadaljevanje projekta
enotne kontaktne točke (EKT) oziroma
vzpostavitve storitve »vse na enem mestu«, ki
ga Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
nadgrajuje s projektom »Enotna kontaktna
točka 2 – Vzpostavitev elektronskih postopkov
poslovnega portala« (EKT 2). Gre za
3.500.000,00 evrov vreden projekt, ki ga s 85
odstotki ali 2.975.000,00 evri sofinancira
Evropski socialni sklad. Izvajanje projekta se
je že pričelo, polna funkcionalnost projekta pa
se pričakuje v letu 2014.
Projekt EKT 2 vzpostavlja celovito elektronsko podporo postopkom, ki so povezani s pridobivanjem različnih
dovoljenj, ko je to potrebno za opravljanje dejavnosti z ustanovitvijo v Sloveniji ali v primeru, ko je to potrebno
za čezmejno (občasno) opravljanje dejavnosti. Uvedel bo vrsto horizontalnih rešitev in gradnikov, ki bodo
uporabni tudi za druge projekte, med drugim rešitve za e-dokumente z namenom poenotenja tega ključnega
gradnika tudi za druga področja in prepoznavnost pri čezmejni izmenjavi dokumentov. Pomembna rešitev EKT 2
bo razvoj e-Hrambe, ki bo prinesla rešitve za hrambo dokumentov do uničenja ali do prenosa v Arhiv RS.
Izvajanje projekta je tesno povezano tudi s sodelovanjem Ministrstva za pravosodje in javno upravo v dveh
mednarodnih projektih velikih razsežnosti iz programa Evropske komisije za konkurenčnosti in inovacije CIP, in
sicer projekt SPOCS (za vzpostavitev druge generacije enotnih kontaktnih točk) in projekt STORK 2.0 (za
čezmejno avtentikacijo poslovnih subjektov). Oba naslavljata vrsto problemov, ki so pri čezmejnem zagotavljanju
elektronskih storitev še kako pereči. Med drugim se obravnava čezmejno priznavanje e-dokumentov in epodpisovanje, zagotoviti pa je bilo treba tudi čezmejno vročanje uradnih dokumentov na elektronski način.
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Evropski sklad za regionalni razvoj

Projekt DEDI
Konzorcij, ki ga je sestavilo podjetje XLAB, je pripravilo
portal slovenske naravne in kulturne dediščine ter s
svojimi vsebinami obogatilo tudi Evropeano. Portal je
dostopen najširši javnosti, ki je vabljena k soustvarjanju
in ocenjevanju ponujenih vsebin.
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Projekt DEDI ponuja napredne načine povezovanja objektov kulturne in naravne dediščine, napredne načine
pripovedovanja oz. pregledovanja objektov (nelinearne pripovedi) ter napredne načine predstavitve
(spreminjanje objekta in njegove lokacije skozi čas – t.i. 4D predstavitev). Objekti dediščine so na voljo tudi
drugim ponudnikom tovrstnih vsebin preko spletnih servisov. Projekt DEDI prvi prinaša kategorizacijo in
prostorsko umeščenost objektov kulturne in naravne dediščine v Sloveniji.

Foto: Evropska komisija

EKOSISTEM ZA E-POSLOVANJE MSP PODJETIJ
Podjetje Datalab je s konzorcijskimi partnerji razvilo
prototip ekosistema za e-poslovanje malih in srednjih
podjetij, s čimer jim je omogočeno elektronsko
poslovanje. Program temelji na oblačnih storitvah in nudi
naslednje funkcionalnosti: e-sef, e-arhiv, gostovanje,
izmenjavo podatkov z računovodskimi servisi, izmenjavo
podatkov med podjetij ter izmenjavo podatkov z državno
upravo (e-davki, e-izvršba). Projekt s tem prispeva k
povečanju konkurenčnost slovenskega malega in srednjega
gospodarstva, zmanjšanju stroškov malih in srednjih
podjetij,
povečanju
zaposlenost
in
povečanju
produktivnost ter prispeva h gospodarski rasti.

ODPRTA PLATFORMA ZA KLINIČNO PREHRANO
Osnovni cilj konzorcija, ki ga je vodilo podjetje
Sonce.net, je bil razviti odprto platformo za področje
prehranske obravnave kroničnih bolnikov s posebnimi
prehranskimi
potrebami.
Izdelali
so
modularno
programsko ogrodje za podajanje e-vsebin bolnikom, eizobraževanje
zdravstvenega
osebja,
e-storitve
presejanja in prehranske obravnave bolnikov ter
povezavo platforme z informacijsko platformo EuroFIR, ki
povezuje informacijske sisteme za delo s podatki o
sestavi živil 49 držav članic. Izvedli so tudi raziskavo
učinkovitosti
razvojnih
modulov
platforme
na
Onkološkem inštitutu Ljubljana in v Pediatrični kliniki
Ljubljana.

Foto: Evropska komisija
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PRETOK
PODATKOV
IZ
DIGITALNIH
TAHOGRAFOV V VOZILIH IN PODATKOV NA
PAMETNIH KARTICAH VOZNIKOV

Foto: Evropska komisija

Podjetje VLS Computers je skupaj s partnerji izvedlo
projekt Pretok podatkov iz digitalnih tahografov v vozilih
in podatkov na pametnih karticah voznikov preko spletnih
servisov v ZVDAGA arhive. S prototipom programske
opreme podjetjem, ki imajo v lasti vozila z digitalnimi
tahografi, omogoča prenašati in arhivirati zahtevane
podatke na enostaven način. Prednost rešitve je v
dostopnosti podatkov preko interneta na terenu, saj
morajo vozniki opraviti mesečno obveznost arhiviranja
podatkov z voznikovih kartic in tromesečno arhiviranje
tahografskih podatkov. V preteklosti so vozniki tahografe
morali fizično dostavljati svojemu računovodstvu.
Program na enostaven način omogoča prenos,
pregledovanje, izpis in arhiviranje podatkov.

E-STORITVE ZA INTELIGENTNI DOM
Špica international je s konzorcijskimi partnerji razvil uporabniku
prijazne e-storitve za inteligentni dom s poudarkom na domačem
zabavnem središču. V projekt je vključeno področje ambientalne
inteligence, ki skuša visoko tehnologijo vključiti v človekovo okolje
na prijazen, neobremenjujoč način, ki ne zahteva posebnih znanj.
V projektu so naprave inteligentnega doma uporabniku približali s
storitvami za interakcijo v naravnem jeziku – pisno in zvočno. Ukazi
so namenjeni predvsem upravljanju naprednega televizijskega
vmesnika, vendar so storitve zasnovane dovolj splošno, da je z
njimi mogoče krmiliti celoten inteligentni dom. Vprašanja in
odgovori so lahko povezani z domačim zabavnim središčem (denimo
o televizijskem sporedu), vključili pa so tudi splošne teme, kot so
novice, vreme, slovarske in enciklopedične informacije.

Foto: Evropska komisija

S to tehnologijo so odprli možnost upravljanja inteligentnega doma na daljavo. Eden izmed načinov
uporabe e-storitev je s pomočjo prenosnega osebnega krmilnika, ki je razvit v okviru projekta. To je
naprava, podobna dlančniku ali mobilnemu telefonu, ki služi interakciji z inteligentnim domom lokalno in
na daljavo.

Foto: občina Škocjan

AKTIVNA E-DOLENJSKA
Občina Škocian je s projektom aktivna e-Dolenjska pripravila pregled
turističnih poti in kolesarskih turističnih poti v 3D vizualizaciji, ki
prikaže vso turistično ponudbo na in ob poti, z navigacijo preko GPS
na mobilnem telefonu. Projekt vsebuje vzpostavitev informacijsko
podprtega lokalnega omrežja tematskih poti, ki je nameščena na
regijskem portalu. Tematske poti so digitalizirane in 3D vizualizirane
za uporabo GPS navigacije, digitalizirana in geolocirana je turistična
ponudba ob teh poteh. V projekt je vključena celotna dolenjska
regija (18 občin).
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Kohezijski sklad
Energetsko saniran Dijaški dom Drava Maribor

Konec septembra je bil uradno odprt obnovljeni Dijaški dom Drava Maribor, ki je prvi izmed zavodov, ki
mu je uspelo zaključiti celovito energetsko sanacijo objekta. Projekt energetske obnove objekta v
skupni vrednosti 1.075.000 evrov sta delno financirala Evropska unija iz Kohezijskega sklada (75%) in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (16%). Na osnovi izvedenih ukrepov sta v
primerjavi s porabo objekta v preteklih letih na letni ravni predvidena 37 odstotni prihranek toplote in
12 odstotni prihranek električne energije, objekt pa bo po sanaciji vso potrebno toplotno energijo
pridobil iz obnovljivih virov.

Kohezijski e-kotiček 10/2012

08/2011

DOBRE PRAKSE

V okviru projekta so bili izvedeni številni tehnično-investicijski ukrepi. Sanirani so bili fasada, okna in vrata
na ovoju stavbe, razsvetljava in podstrešje, vgrajeni so bili termostatski ventili, sistemi za centralno
prezračevanje, toplozračno ogrevanje in klimatizacijo, ki so zajemali tudi vgradnjo prenosnikov toplote za
vračanje toplote zavrženega ali odtočnega zraka pri gretju s preko 80 odstotnim vračanjem toplote
odpadnega zraka (rekuperacijo), vgrajena sta bila kotel na biomaso in toplotna črpalka za pripravo sanitarne
tople vode. Investicija je zajemala tudi vzpostavitev energetskega monitoringa.

Foto: Drava Maribor – pred in po obnovi

Ravnatelj Dijaškega doma Drava Maribor
Ivan Sagadin je ob dokončanju projekta
dejal, da bodo sedaj lahko »uresničili
zastavljene cilje povečevanja energetske
varčnosti
in
učinkovitosti
ter
posledičnega zmanjševanja stroškov,
zmanjševanja toplogrednih izpustov in
onesnaževanja
okolja,
povečanja
zadovoljstva vseh zaposlenih in vseh, ki
so vključeni v izobraževalni proces, ter
izboljšanja kakovosti bivanja dijakov in
zaposlenih v dijaškem domu.«

Dr. Jurij Šink, v. d. generalnega
direktorja Direktorata za srednje in
višje šolstvo ter izobraževanje odraslih
MIZKŠ, je ob odprtju povedal, da bodo
še naprej spodbujali projekte, ki vodijo
k trajnostni prihodnosti. Vodstvu,
zaposlenim in dijakom dijaškega doma
pa je zaželel, »naj uživajo v novih
pridobitvah,
predvsem
pa
nižjih
stroških, ki bodo omogočili, da se nekaj
prepotrebnega denarja nameni še za
druge aktivnosti in storitve dijaškega
doma.«
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DOBRE PRAKSE
Po 30 letih stekel promet pod Malečnikom
Oktobra je Direkcija Republike Slovenije za ceste prometu izročila posodobljeno regionalno cesto
Maribor-Pernica pod Malečnikom, ki je bila zaradi težav s padajočim kamenjem na odseku Melje–
Malečnik prej zaprta 30 let. Vrednost gradnje znaša 4,6 milijona evrov, od tega je Evropski sklad za
regionalni razvoj prispeval 3,45 milijona evrov, Mestna občina Maribor pa 215.186,00 evrov.

www.eu-skladi.si

Z uresničitvijo projekta se bo bistveno skrajšal potovalni čas, odpravljeni bodo dnevni zastoji pred
Malečniškim mostom, bistveno pa bo razbremenjeno tudi naselje Pobrežje. Potovalni čas uporabnikov bo
bistveno krajši, saj je s posodobitvijo odpravljeno ozko grlo, ki so ga predstavljali mostovi čez Dravo,
manj pa bo tudi škodljivih vplivov na okolje.
Gradnja je potekala na varovanem območju Natura 2000, kjer v naravnem rezervatu gnezdi 61 vrst ptic in
živi sedem vrst zavarovanih plazilcev, območje ob Dravi pa je varovano kot posebno ohranitveno območje
za več vrst živali. Pri delih sta si naročnik in izvajalec prizadevala, da bi bile motnje na varovanem
območju čim krajše, tehnične rešitve pa naklonjene tukaj živečim živalim. V sklopu projekta je bil
zgrajen tudi prvi podhod za plazilce, kar dokazuje, da je mogoče infrastrukturne projekte načrtovati in
izvesti skladno z zakonodajo in v sodelovanju z varuhi narave ter skleniti kompromis med zahtevami
varovanja okolja in potrebami ljudi.

ODLOČBE IN POTRDITVE PROJEKTOV
Evropska sredstva za promocijo slovenskega turizma odobrilo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je Slovenski turistični organizaciji za projekt
»Krepitev prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije« odobrilo dobre 4 milijone evrov, od
tega 3,4 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namen projekta je z novimi,
celovitimi in inovativnimi trženjskimi pristopi pomembno okrepiti aktivnosti in učinkovitost
promocije in trženja slovenskega turizma na ključnih trgih ter pospešiti razvoj rastočih trgov.

Foto: Stane Jeršič in
Barbara Jakše Jeršič
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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.

Kohezijski e-kotiček 10/2012
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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

NOV RAZPIS

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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RAZPISI
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
1.

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

2.

NOV RAZPIS

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.

NOV RAZPIS

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.
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Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
1.
Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2012-2014
Namen javnega razpisa je krepitev aktivne vloge nevladnih organizacij pri oblikovanju in izvajanju javnih
politik; tj. uveljavljanju civilnega dialoga, krepitev usposobljenosti NVO, zagotavljanje servisnih storitev
za nevladne organizacije z namenom večanja kakovosti in učinkovitosti njihovega delovanja, finančne
neodvisnosti od javnih virov in usposobljenosti za prepoznavanje potreb NVO in uporabnikov, promocija
nevladnega sektorja z namenom ozaveščanja širše javnosti, medijev, gospodarstva in javne uprave o
pomenu NVO sektorja in njegovi vlogi pri reševanju ključnih razvojnih vprašanj.

Kohezijski e-kotiček 10/2012

08/2011

RAZPISI

Upravičeni prijavitelji in pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati: na javni razpis lahko kandidira
prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu. Projektno partnerstvo lahko sestavlja največ sedem nevladnih
organizacij (prijavitelj in šest projektnih partnerjev). Prijavitelji in partnerji morajo predpisane pogoje
dokazati s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jih bo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo namenilo za
izvedbo javnega razpisa znaša 4.588.789,00 evrov. Od tega bo Evropski socialni sklad prispeval
3.900.470,65 evrov.
Več informacij in pogoji, ki jih morajo prijavitelji na javni razpis izpolnjevati, pa v razpisni
dokumentaciji na: http://www.mpju.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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RAZPISI
Evropski sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
1.

Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012–2014
Namen javnega razpisa je spodbuditi vlaganja v raziskave in eksperimentalni razvoj na področju e-storitev
ter s tem spodbuditi gospodarstvo k uveljavljanju novih organizacijsko razvojnih in poslovnih konceptov.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja novih in inovativnih e-storitev predkonkurenčnih
raziskovalno-razvojnih projektov e-storitev na naslednjih tematskih področjih:








e-storitve na področju kulture,
znanstvene in izobraževalne e-storitve,
e-storitve za potrošnike,
e-storitve na področju zdravja,
e-poslovanje,
e-storitve s področja lokalne samouprave,
e-storitve s področja energetske učinkovitosti in varovanja okolja.

Skupna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v letih
2012, 2013 in 2014 namenilo za izvedbo javnega razpisa znaša 3.000.000,00 evrov, od tega bo Evropski
sklad za regionalni razvoj prispeval 2.550.000,00 evrov.
Več informacij: http://www.mizks.gov.si/

2.

Javni razpis za vzpostavitev novih kreativnih jeder
Namen javnega razpisa je vzpostavitev novih kreativnih jeder, ki delujejo v raziskovalnih organizacijah, s
potencialom za zagotavljanje policentričnega razvoja, ki bo prispeval k večji raziskovalni konkurenčnosti
in možnosti za razvoj posamezne regije, vzpostavitvi medinstitucionalnega sodelovanja z institucijami
znanja in gospodarstvom, vzpostavitvi ustrezne kritične mase znanja za učinkovito povezovanje v
mednarodnem prostoru (npr. mednarodna mreža odličnosti) in h krepitvi interdisciplinarnih jeder, ki bodo
zmožna reševanja kompleksnih družbenih izzivov ter potreb s ciljem prenosa novo pridobljenega znanja v
pedagoški proces.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki vključujejo
- upravljanje in razvoj kreativnih jeder;
- raziskovalno-razvojno delo raziskovalcev;
- izboljšanje pogojev za raziskovalno delo (npr. nabava raziskovalne opreme, sklenitev dogovorov za
gostovanje na opremi v drugih raziskovalnih organizacijah) ter
- izvajanje razvojno-raziskovalnih projektov, kjer bodo aktivnosti pomenile preboj oz. razvoj
raziskovalne institucije na konkretnem področju.
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v letih
2012–2015 namenilo za izvedbo javnega razpisa znaša 4.000.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za
regionalni razvoj prispeval 3.400.000 evrov.
Več informacij: http://www.mizks.gov.si/

3.

Javni razpis raziskovalni vavčer
Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskav podjetij, ki se izvajajo z najemom raziskovalnih
organizacij, ki nastopajo v obliki podpornega okolja. Sofinancirale se bodo raziskave, ki so potrebne v
gospodarstvu in kjer podjetja manjkajoča visoko strokovna znanja za potrebe celovitejšega in hitrejšega
razvoja pridobivajo z najemom raziskovalnih organizacij. Gre za sofinanciranje upravičenih stroškov
industrijskih raziskav, ki jih za podjetja izvajajo raziskovalne organizacije preko raziskovalnega vavčerja.
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v letih
2013–2015 namenilo za izvedbo javnega razpisa znaša 8.000.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za
regionalni razvoj prispeval 6.800.000 evrov.
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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
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.

Kohezijski e-kotiček 10/2012
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RAZPISI

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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Kohezijski e-kotiček 10/2012

RAZPISI
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
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Vabimo vas, da nas spremljate tudi na Facebooku.

Na spletnem portalu evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji www.eu-skladi.si so navedene
načrtovane aktivnosti v okviru kohezijske politike v okviru vseh treh operativnih programov, podrobnosti o
posameznih razpisih in potrjenih projektih/prejemnikih sredstev.
Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje operacij, vključno z izvajanjem nalog informiranja in
obveščanja javnosti o operaciji, se lahko obrnete na kontaktne osebe za informiranje in obveščanje javnosti pri
organu upravljanja:

Kohezijski e-kotiček 10/2012

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. Projekt Integriranega javnega potniškega prometa bo z
enotno vozovnico povezal
a) Vse vrste prometa po Sloveniji
b) Vlak in mestni potniški promet
c) medkrajevni avtobus, vlak in mestni potniški promet

Foto: Matevž Kostanjšek

2. Testni državni spletni portal EUGO Slovenia - Slovenia
Business Point nudi:
a) celovite informacije o pogojih poslovanja in dela v RS
b) poenostavitev in optimizacijo pravosodnih procesov
c) racionalizacijo postopkov javnega naročanja
3. Koliko sredstev Evropskega socialnega je bilo do sedaj
namenjenih institucionalni in administrativni
usposobljenosti?
a) 7,4 milijona evrov
b) 54 milijonov evrov
c) 12 milijonov evrov

Pravilne odgovore pošljite na euskladi.svlr@gov.si do 30. oktobra 2012. Izmed prejetih pravilnih
odgovorov bomo izžrebali nagrajenca, ki bo objavljen na Facebooku. Pravilni odgovori na
vprašanja nagradnega kviza v septembrski številki so 1a, 2b, 3b.
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