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Šolarji in dijaki so ţe dodobra ogreli šolske klopi,
študentje jih bodo zasedli v prihodnjem tednu.
Pomena znanja seveda ni treba posebej poudarjati,
vsekakor pa se ga dobro zavedamo vsi, tudi snovalci
politik tako na drţavni kot na evropski ravni. Kljub
temu da Evropska komisija skrbi za izobraţevanje in
usposabljanje na številnih ravneh in tej tematiki
namenja tudi izdatna sredstva, v svojem
septembrskem poročilu ugotavlja, da obstajajo
velike razlike v moţnostih in rezultatih izobraţevanja
tako med drţavami članicami kot znotraj njih.
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Od spodbujanja vseživljenjskega učenja do novih šolskih oken

Slovenija je sicer med drţavami, kjer so regionalne
razlike znotraj drţave najmanjše, a je kljub temu
močno zavezana k povečanju dostopnosti in enakih
moţnosti v sistemu vzgoje in izobraţevanja. Iz
Evropskega socialnega sklada se tako sofinancirajo
številne aktivnosti usmerjene k spodbujanju enakih
moţnosti in doseganju večje socialne vključenosti
ranljivih skupin, predvsem Romov, otrok, učencev in
dijakov migrantov, pa tudi otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami.
Sicer pa so sredstva Evropskega socialnega sklada namenjena vsem generacijam. Med drugim se sofinancirajo
številne aktivnosti usmerjene v razvoj, prenovo in posodabljanje sistemov izobraţevanja in usposabljanja ter
spodbujanje vseţivljenjskega učenja: od posodabljanja izobraţevalnih programov in razvoja novih didaktičnih
pristopov v šolstvu do spodbujanja profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev ter razvoja centrov
vseţivljenjskega učenja.
Namen teh programov je povečanje kakovosti vzgojno-izobraţevalnega sistema, prenos znanja med
izobraţevalnimi institucijami in gospodarstvom, razvoj inovativnih oblik izobraţevanja, pa tudi povečanje
udeleţbe posameznikov v procesu izobraţevanja z namenom izboljšanja zaposlitvenih moţnosti. K temu
pripomorejo tudi štipendijske sheme, s katerimi se spodbuja študente na deficitarnih smereh študija in s tem
izobraţevanje skozi potrebe gospodarstva. Pa tudi posodabljanje študijskih programov in metod poučevanja,
spodbujanje gostovanja strokovnjakov iz tujine ter spodbujanje partnerskih oblik sodelovanja visokošolskih
institucij. Sicer pa je bilo skupaj za potrebe šolstva in izobraţevanja v letih 2007 2013 za 728 projektov
namenjenih skoraj 185 milijonov evrov, od tega je EU prispevala dobrih 157 milijonov evrov.
Evropska sredstva pa niso namenjena le samim programom, pač pa tudi izboljšanju pogojev za izobraţevanje
in usposabljanje. Trenutno se izvaja energetska sanacija na 17 srednjih šolah in dijaških domovih, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija. Skupna vrednost investicij, kot so energetsko učinkovite sanacije
obstoječih stavb (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken), sanacije sistemov
in uporaba ali vgradnja sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje ter klimatizacijo stavb in okolju
prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na obnovljivih virih energije, projekti
za vgradnjo varčnih svetil in optimizacijo razsvetljave ter za samodejno spremljanje porabe energije, znaša 20
milijonov evrov. Kohezijski sklad od tega prispeva 12,7 milijona evrov.
Evropska sredstva v Sloveniji torej namenjamo tudi za raznovrstne potrebe na področju šolstva in
izobraţevanja. Ţelimo si namreč čim bolj širiti moţnosti in ustvarjati najboljše pogoje za pridobivanje novega
znanja ter doseganje uspehov. Morda jih lahko izkoristite tudi za vašo ustvarjalno energijo!

Matija Vilfan
generalni direktor
Direktorata za evropsko kohezijsko politiko

www.eu-skladi.si
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PO DOGODKU
S kolesi na ogled projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi

Razvijamo se s sredstvi Evropske unije
Kolesarjenje med Podčetrtkom in Rogaško Slatino

8. septembra 2012 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za
evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in
občinama Podčetrtek ter Rogaška Slatina izvedlo veliki dogodek informiranja in obveščanja javnosti o
evropski kohezijski politiki v Sloveniji. 45 kolesarjev je kolesarilo po občinskih cestah in kolesarskih
povezavah med Podčetrtkom in Rogaško Slatino, ki so bile sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske
politike.

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Med kolesarjenjem so si udeleţenci lahko ogledali projekte, sofinancirane z evropskimi sredstvi: Večnamensko
športno dvorano in Terme Olimia v Podčetrtku, Ljudsko univerzo in Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja
in Kozjanskega v Rogaški Slatini, na stojnicah v Podčetrtku pa so lahko ves dan spremljali, kako odpadki
dobivajo novo ţivljenje v rokah predstavnikov Centra ponovne uporabe ter dobili vse informacije, povezane z
evropskimi sredstvi.
S sredstvi evropske kohezijske politike je bilo od leta 2007 sofinanciranih 18 projektov izgradnje kolesarskih
poti v skupni vrednosti 18 milijonov evrov. Poleg kolesarske poti, ki so jo udeleţenci prevozili, so med
sofinanciranimi kolesarskimi potmi tudi: kolesarska pot Bohinj; turistične kolesarske steze v občini Trnovska
vas; kolesarska steza Hodoš–mladinski dom; kolesarsko omreţje v občini Murska Sobota; kolesarska povezava
Jesenice–Lesce–Bled; kolesarska povezava Brezovica–Vrhnika –Logatec; ureditev kolesarske povezave na trasi
Gozd Martuljek–Jesenice; kolesarska povezava Miren–Vrtojba–Nova Gorica–Kanal (odsek Solkan – Plave).
V Savinjski regiji je bilo do sedaj z evropskimi sredstvi financiranih 453 projektov v skupni vrednosti 395
milijonov evrov, od tega v Občini Podčetrtek 12 projektov v skupni vrednosti 8,5 milijona evrov in v Občini
Rogaška Slatina 28 projektov v skupni vrednosti 12,5 milijona evrov.

3

www.eu-skladi.si

Predstavniki Evropske komisije, ki so se tudi udeleţili dogodka, so dejali, da je v zadnjem letu in pol
Slovenija zelo napredovala na področju izvajanja Operativnega programa razvoja človeških virov. Do
sedaj je Slovenija ţe izvedla projekte, ki so sofinancirani s 238 milijoni evrov iz Evropskega socialnega
sklada, kar predstavlja 37,5% vseh dodeljenih sredstev operativnega programa (755 milijonov evrov).
Velika večina razpoloţljivih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada je bila
dodeljena individualnim projektom. Slovenija je počrpala 48% sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj (2 milijardi evrov) in 21% sredstev Kohezijskega sklada (1,4 milijarde evrov), ki podpira bolj
kompleksne projekte (prometna in okoljska infrastruktura).
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Ob tem so dodali, da jih veseli, da izvedeni projekti prinašajo dodano vrednost lokalnim skupnostim.
Tudi v prihodnje od Slovenije pričakujejo učinkovito rabo sredstev evropskih skladov in izvajanje dobrih
projektov, s čimer bi povečali moţnosti zaposlovanja in blaginjo drţavljanov tako v tem programskem
obdobju (2007 2013) kot tudi v naslednjem.
Drţavna sekretarka na Ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo mag.
MONIKA KIRBIŠ ROJS: »Evropska sredstva so
praktično edina razvojna sredstva, ki jih ima
Slovenija sedaj na voljo. Na Ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo izvajamo
številne ukrepe za pospešitev črpanja in
hkrati za odpravo zaostankov. Veseli me, ko
vidim razvoj, ki ga v slovenske regije prinaša
učinkovito in namensko dodeljevanje ter
dobro črpanje evropskih sredstev. Pot, ki smo
jo začrtali, se je izkazala za pravo, rezultati
so ţe vidni, dejavnosti na tem področju pa
bomo v prihodnjih mesecih še pospešili.«
Ţupan Občine Podčetrtek PETER MISJA:
»Občina Podčetrtek se je v zadnjih letih zelo
razvila ravno po zaslugi evropskih sredstev.
Dogodek, ko skozi evropske projekte
kolesari veliko pomembnih ljudi, je dobra
promocija za občino, predvsem pa je dokaz,
da je občina v preteklosti dobro delala.
Ţelim si, da bi čim prej nadaljevali z
izgradnjo kolesarskih stez (predvsem mislim
na daljinsko Rogaška Slatina–Podčetrtek–
Prelasko) in s tem še povečali turistično
ponudbo naše občine.«
Ţupan Občine Rogaška Slatina mag. BRANKO
KIDRIČ: »Če odobrenim projektom prištejemo
še pričakovano izvedbo dveh načrtovanih
projektov, se lahko vrednost sofinanciranja
Evropske unije v lokalno infrastrukturo
Občine Rogaška Slatina v obdobju 2007 2013
poviša na 14 milijonov evrov oz. na 1240
evrov na posameznega prebivalca občine.
Ocenjujemo, da bo razvoj lokalnih skupnosti
v prihodnje še tesneje povezan z uspešnostjo
črpanja
sredstev
evropske
kohezijske
politike, zato je Občina Rogaška Slatina ţe
začela s pripravo načrtov za novo finančno
perspektivo 2014 2020.«

Foto: Tamino Petelinšek/STA
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DOBRE PRAKSE
Evropski socialni sklad
Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM)

V Sloveniji je vsako leto vsaj 30% mladih, starih od 15 do 25 let, ki ne dokončajo osnovne šole, ne
nadaljujejo šolanja po osnovni šoli ali izpadejo iz sistema nadaljevalnega šolanja in se zato pogosto
znajdejo pred novimi razsežnostmi družbene marginalizacije. Nove razmere na trgu delovne sile so
mladim še dodatno hudo otežile zaposlitvene možnosti. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport se je odzvalo z javnim razpisom za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni
pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013, kjer je bilo na razpolago 3,6 milijona
evrov.
Del sredstev je prejel Bob, Zavod za izobraţevanje in kulturne dejavnosti, za PUM - Projektno učenje za mlajše
odrasle. Njegov namen je reintegracija mladih osipnikov, ki so zapostavljeni in marginalizirani, v druţbeno
okolje. Gre za 12-mesečno obliko izobraţevalnega programa, ki je usmerjena v odpravljanje vzrokov, ki so
pripeljali do izstopa iz sistema šolanja ali dela. PUM krepi pozitivne izobraţevalne izkušnje, spodbuja k
nadaljevanju ţe opuščenega šolanja, pomaga pri izdelavi celotne strategije poklicne kariere in udeleţencem
omogoči pridobivanje pozitivnih izkušenj delovanja v okolju.
Ciljna skupina so mlajši odrasli od 15. do 25. leta brez poklicne ali strokovne izobrazbe ter ustreznih
zaposlitvenih izkušenj, kar jih ob tekmovalnosti na trgu delovne sile umešča v kategorijo najteţje zaposljivih.
Zaradi prenehanja šolanja so izgubili status učenca(ke), vajenca(ke) ali dijaka(inje), prav tako pa nimajo
statusa zaposlenih in ostanejo v neopredeljenem vmesnem socialnem prostoru, brez druţbeno priznanega
statusa.
Program s projektnim delom, ki prehaja od oblike k metodi, ponuja drugačne prijeme pri izobraţevanju mlajših
odraslih in zagotavlja, da bodo v programu vztrajali dalj časa. Usmerjen je k čim boljši izrabi njihovih moţnosti
in premagovanju manj spodbudnih vzgibov iz primarnega socialnega okolja.
Foto: Bob

PUM je opredeljen kot neformalno izobraţevanje. Ne omogoča pridobitve javno veljavne izobrazbe, ampak je
namenjen pridobivanju funkcionalnega znanja, ki razvija splošno izobraţenost in razgledanost. Namenjen je
razvijanju osebnostnih lastnosti, ki udeleţencem omogočijo, da se odločijo za vnovično vključitev v
izobraţevanje ali pa se zaposlijo. Učinki znanja, ki ga pridobijo udeleţenci v tem programu, so neposredno
uporabljeni pri opravljanju manjkajočih izpitov, za nadaljevanje izobraţevanja ali pri zapolnjevanju vrzeli v
znanju, ki so nastale med formalnim šolanjem. Posebna značilnost programa je upoštevanje interesov in
sposobnosti udeleţencev, ki sodelujejo pri načrtovanju vsebin programa.
Dosedanje izkušnje z izpeljavo programa PUM kaţejo, da spodbuja mlajše udeleţenke(ce) k dokončanju
izobraţevanja, ki so ga ţe opustili, in vodi k uspešni izdelavi poklicnih ali zaposlitvenih strategij. To pa obeta
dolgoročno in trajno razbremenitev stroškov socialnega sistema, hkrati pa preprečuje socialnoodklonske pojave
pri brezposelni mladini. Raziskave so pokazale, da se vsako leto 60-70% udeleţencev PUM-a ponovno vključi v
izobraţevanje, ga zaključi ali poišče zaposlitev.
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Nizkoenergetski vrtec Vrtiljak
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Število otrok, vključenih v Vrtec Velenje, se je po letu 2006 povečevalo, zato je Mestna občina
Velenje v letu 2010 pristopila k povečanju prostorskih kapacitet zaradi potreb po zagotovitvi
varstva predšolskih otrok v svojem okrožju. Glavni poudarek je bil na izgradnji dozidka k
obstoječemu vrtcu Vrtiljak. Z njegovo izgradnjo je Mestna občina Velenje pridobila štiri nove
oddelke za 60 novih otrok ter 840 m2 uporabne površine vrtca. Vrednost celotne investicije je
znašala 902.123,55 evrov, od tega je občina prejela 526.779,00 evrov iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
Dozidek k vrtcu je bil zgrajen kot nizkoenergijski objekt z uporabo obnovljivih virov energije.
Ogrevanje prostorov je talno, saj je energetsko najučinkovitejše, ne povzroča dvigovanja prahu in
zagotavlja največje toplotno ugodje za otroke in vzgojiteljice. Objekt se prezračuje z vračanjem
toplote odtočnega zraka. Za pripravo tople sanitarne vode se uporablja sistem sončnih kolektorjev.
Okna in vrata so bila vgrajena skladno s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah. Fasada je bila
izvedena s sodobnimi nizkoenergijskimi materiali ter primerne debeline, ki ustreza faktorju za nizko
energijski objekt. Ravna streha objekta dozidka ima zeleno streho, deţevnica iz strehe pa se uporablja
za namakanje trate in otroškega igrišča, kot sanitarna voda in za čiščenje. Vsaka igralnica ima ločeno
zunanjo pokrito teraso, ki omogoča delno zasenčenje. Vsi uporabljivi sistemi vgradnje so izdelani iz
materialov, ki ustrezajo vsem tehničnim standardom, so najvišje kakovosti in predstavljajo premišljene
ter celovite rešitve.

Foto: Evropska komisija
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ODLOČBE IN POTRDITVE PROJEKTOV
Evropska sredstva za urgentni center Maribor
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa
upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je
neposredno potrdilo projekt Urgentni center Maribor, ki bo na
enem mestu zagotavljal celovite storitve neprekinjene nujne
medicinske pomoči za svoje paciente z bistveno izboljšanimi8
možnostmi diagnostične in terapevtske obravnave glede na
obstoječe stanje. Skupna vrednost projekta znaša 14.140.441
evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval
7.563.930 evrov.

www.eu-skladi.si

Evropska sredstva za rekonstrukcijo glavne
ceste Bača – Dolenja Trebuša
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v
vlogi organa upravljanja za evropske strukturne
sklade in Kohezijski sklad, je izdalo odločbo o
dodelitvi sredstev za rekonstrukcijo 6,4 kilometra
dolgega odseka glavne ceste Bača – Dolenja
Trebuša. Dobrih 10,3 milijona evrov vreden
projekt, ki bo predvidoma zaključen do aprila
2015, bo v višini 8,3 milijona evrov sofinanciran iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt obsega izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del
ter nabavo potrebne opreme. Namen investicije je ureditev
pogojev za izvajanje bolnišnične urgentne sluţbe, vključno z
zdruţitvijo primarne in bolnišnične urgentne sluţbe na enem mestu
in s tem ustvariti prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti
urgentne medicine, ki je potrebna za delovanje sodobnega
urgentnega centra. Z njegovo vzpostavitvijo bo zagotovljena
hitrejša, učinkovitejša, dostopnejša in finančno vzdrţna obravnava
nujnih akutnih stanj s širšega območja Štajerskega. Prav tako pa bo
naloţba prispevala h krajšanju časa obravnave pacientov,
posledično izboljšala izide zdravljenja in povečala organizacijsko
učinkovitosti izvajanja dejavnosti (zdruţitev treh urgentnih sluţb,
skrajšanje transportnih poti itd.).

Odsek, ki se nahaja na trasi četrte razvojne osi, se
prične na območju kriţišča z regionalno cesto Bača –
Podbrdo in konča na območju kriţišča z regionalno
cesto Solkan – Dolenja Trebuša. Gre za prvi del
prenove sicer 8,5 kilometra dolge glavne ceste Bača –
Dolenja Trebuša. Poleg rekonstrukcije ceste bo v
okviru projekta prenovljenih ali na novo zgrajenih 552
metrov opornih in podpornih zidov, 600 metrov
kamnitih zloţb vzdolţ roba vozišča in na mestih
vgradnje novih montaţnih prepustov, poleg tega pa bo
urejena tudi javna razsvetljava v skupni dolţini 1990
metrov.

Evropska sredstva za rekonstrukcijo Narodne galerije

Foto: Everystockphoto
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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa
upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je
neposredno potrdilo projekt Rekonstrukcija objekta Narodne
galerije s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo. Z njim se
bo dolgoročno rešilo vprašanje razstavnih prostorov za postavitev
stalnih in specialnih zbirk ter vprašanje depojev in zagotovilo
delovne pogoje restavratorjev ter konservatorjev za plastiko,
slikarstvo in papir. Skupna vrednost projekta znaša 13.832.739,78
evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval
11.420.075,70 evrov.
Z naloţbo se bo rešilo tudi vprašanje pedagoško andragoških
dejavnosti, mizarskih delavnic in drugih tehničnih, pomoţnih in
drugih prostorov, pa tudi zagotovilo sodobno reševanje energetskih
zahtev kompleksne muzejske in razstavne dejavnosti. Načrtovani
investicijski posegi bodo zagotovili tudi ustrezno protipotresno
varnost, protipoţarno zaščito in varovanje objekta ter omogočili
funkcionalno povezanost obstoječih stavb v enotnih nivojih.

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
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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.

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.

Certifikat Družini prijazno podjetje
Predmet tega poziva je zbiranje prijav pravnih oseb v zasebni in javni lasti (v nadaljevanju:
prijavitelji) za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Druţini prijazno podjetje iz
sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2012.
Pridobitev certifikata je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za
boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in druţinskega ţivljenja
zaposlenih. Postopek poteka s pomočjo usposobljenih zunanjih svetovalcev/ocenjevalcev.
Prijavitelji na javni poziv se lahko vključijo v postopek pridobitve osnovnega certifikata Druţini
prijazno podjetje od 26. 1. 2012 dalje. Poziv je omejen in se za leto 2012 zaključi ob zapolnitvi mest.

Več informacij: http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/javni-poziv-za-sofinanciranje-2012/
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Kohezijski e-kotiček 9/2012

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

NOV PROJEKT
Projekt E-vrednotenje in podpora e-banki nalog
Namen projekta vključuje dejavnosti, ki bodo usmerjene v digitalizacijo gradiv in njihovo
implementacijo v izobraţevalne procese ter v procese usposabljanja s področja zunanjega preverjanja
in ocenjevanja znanja v Sloveniji.
Tako je splošen cilj projekta spremljanje kakovosti formalnega izobraţevanja, razvoj mehanizmov in
instrumentov za dvig kakovosti vzgojno-izobraţevalnega dela in izboljšanje izvedbe vzgojnoizobraţevalnih programov znotraj formalnega izobraţevanja z zagotavljanjem boljših sistemov
preverjanja znanja na področju izobraţevanja in usposabljanja za trajnostni razvoj.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev za izvedbo projekta znaša 500.000,00 evrov, od tega bo
Evropski socialni sklad prispeval 425.000,00 evrov.
Izvajalec projekta je Drţavni izpitni center. Posredniško telo pa je Ministrstvo za izobraţevanje,
znanost, kulturo in šport.

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

2.

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 ţelijo 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/

3.

Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008,
2008/2009,2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013
Namen javnega povabila je večja dostopnost izobraţevanja, povečanje splošne izobraţenosti odraslih
do zaključene srednješolske izobrazbe ter zaposlitvenih moţnosti posameznikov. Program je
namenjen odraslim, ki so v dopolnjeni starosti 25 do 64 let, pridobili višjo raven izobrazbe do
vključno V. stopnje v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013.
Skupna okvirna višina razpoloţljivih sredstev, ki so na voljo za ta program, je 7.360.610,00 evrov. Od
tega je za šolnine namenjeno 6.923.610,00 evrov.
Vlagatelji lahko vloge oddajajo od dneva objave povabila do porabe razpoloţljivih sredstev oziroma
do 15. 7. 2013.
Več informacij in vsa dokumentacija javnega povabila je na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za
razvoj kadrov in štipendije: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-inobjave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobrazevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/
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Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

NOV RAZPIS

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 9/2012

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 predloţitvijo 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: Matevţ Kostanjšek

10

www.eu-skladi.si

Kohezijski e-kotiček 9/2012

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 izobraţevalne 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.

NOV RAZPIS

Skupna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo Ministrstvo za izobraţevanje, 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 moţnosti 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 mreţa odličnosti) in h krepitvi interdisciplinarnih jeder, ki bodo
zmoţna reševanja kompleksnih druţbenih izzivov ter potreb s ciljem prenosa novo pridobljenega znanja v
pedagoški proces.

NOV RAZPIS
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 izobraţevanje, 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

NOV RAZPIS

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 izobraţevanje, 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 druţbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so
ustanovljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih druţbah.
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.
Prvo odpiranje prispelih vlog bo 10. oktobra 2012 in drugo odpiranje 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 9/2012

08/2011

RAZPISI

Več informacij: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/

2.
1. Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za izvedbo aktivnosti
regionalnih destinacijskih organizacij
Skupna višina nepovratnih sredstev znaša 400.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni
razvoj prispeval 340.000 evrov.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, opredeljenih v osnutku modela vzpostavitve in
delovanja regionalnih destinacijskih organizacij, ki delujejo na območju razvojne regije in izvajajo
operativno, razvojno, distribucijsko in promocijsko funkcijo na področju turizma v regiji, skladno z
RNUST.
Na razpis za ta namen se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne
regije, ki ima obliko zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, neprofitne regionalne
razvojne agencije ali druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma.
Odpiranje prispelih vlog bo 9.10.2012.
Več informacij: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/
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RAZPISI
Kohezijski sklad
Razpisi z energetskega področja
1.

Javni razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti

NOV RAZPIS

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/

2.
Javni razpis za sofinanciranje energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave v letih 2011-2013
(UJR 1)
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite
prenove javne razsvetljave za obdobje 2011-2013. Finančne spodbude so namenjene občinam za naloţbe
v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilnih
sistemov javne razsvetljave. Prenova lahko vključuje investicijsko vzdrţevalne posege in rekonstrukcije
obstoječih objektov javne razsvetljave za povečanje energetske učinkovitosti sijalk in svetilk.
Razpisana sredstva: 14.000.000 EUR, od tega 7.000.000 EUR za leto 2012 in 7.000.000 EUR za leto 2013
Roki za oddajo vlog: 30.11.2011, nadalje v štirimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v
mesecu.
Več informacij:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=906

3.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2014
(KNLB 3)
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih naprav
na lesno biomaso (v nadaljevanju: KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naloţbe v vgradnjo novih
KNLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno
biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir.
Razpisana sredstva: 9,0 mio EUR; od tega 1,0 mio EUR za leto 2011, 2,3 mio EUR za leta 2012, 2013 in
2014; ter 1,1 mio EUR za leto 2015
Roki za oddajo vlog: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5. 9. 2013, morebitni
ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MG na naslovu
http://mg.gov.si/ najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge. Roki za oddajo vlog so vsak prvi delovni
četrtek v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru.
Več informacij:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=901
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4.
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2015 (DOLB 3)
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju: DOLB). Finančne spodbude so namenjene za naloţbe v nove
sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ
daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko
omreţje.
Razpisana sredstva: 17,2 mio EUR; od tega 5,0 mio EUR za leta 2012, 2013 in 2014; ter 2,1 mio EUR za
leto 2015
Roki za oddajo vlog: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5. 9. 2013, morebitni
ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MG najmanj 45 dni pred
datumom oddaje vloge. Roki za oddajo vlog odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu marcu,
juniju, septembru in decembru.

Kohezijski e-kotiček 9/2012

08/2011

RAZPISI

Več informacij:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=905

Foto: Evropska komisija
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OBVESTILA
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 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 deleţni finančne pomoči Evropske unije, je objavljen na spletni strani:
http://www.eu-skladi.si/razpisi#c1=upravicenec&c0=5.
Kontaktne osebe institucij, ki so vključene v izvajanje kohezijske politike, najdete na spletni strani:
http://www.eu-skladi.si/kontakti#c1=kontakt&c0=40

Urad vlade za komuniciranje: Evrofon 080 2002
Na brezplačni telefonski številki lahko zastavite vprašanja ali naročite publikacije in gradiva v zvezi s članstvom
Slovenije v EU vsak delavnik od 9. do 19. ure.
Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko
predlagate primere dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko
pošljete na elektronski naslov euskladi.svlr@gov.si.

NAGRADNI KVIZ
Foto: Bob

1. Koliko projektov je bilo sofinanciranih iz Evropskega socialnega
sklada na področju šolstva in izobraževanja?
a) Več kot 700
b) Pribliţno 185
c) Slabih 160
2. Komu je namenjen PUM?
a) Srednješolcem
b) Mlajšim odraslim od 15. do 25. leta brez poklicne ali strokovne
izobrazbe
c) Mladim, ki se ţelijo dodatno neformalno izobraţevati
3. Koliko sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj je
namenjenih rekonstrukciji dela cesta Bača – Dolenja Trebuša?
a) 10,3 milijona evrov
b) 8,3 milijona evrov
c) 8,5 milijona evrov

Pravilne odgovore pošljite na euskladi.svlr@gov.si do 8. oktobra 2012. Izmed prejetih pravilnih
odgovorov bomo izžrebali nagrajenca, ki bo objavljen na Facebooku. Pravilni odgovori na
vprašanja nagradnega kviza v avgustovski številki so 1b, 2b, 3a.
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