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RAZPISI

Evropski socialni sklad
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, v vlogi organa upravljanja je potrdila naslednje javne razpise in programe, ki jih
izvajajo posredniška telesa v okviru Operativnega programa za razvoj človeških virov za obdobje 2007 – 2013:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

MDDSZ je skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo programe tudi izvajal, pripravilo naslednje programe:
1.

Absolvent - aktiviraj in zaposli se!
Za program je na voljo 900.000 EUR za obdobje 2010 do 2011. Na javni razpis se lahko prijavijo delodajalci z že izbranim kandidatom absolventom. Podatke o absolventih, ki se želijo vključiti v program, lahko dobite pri Študentski
organizaciji Slovenije (ŠOS), na spletni strani projekta www.kajpami.si
Mladim program omogoča usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcu že med absolventskim stažem, s ciljem,
da se po uspešno opravljenem usposabljanju in diplomi zaposlite pri istem delodajalcu.
Roki za oddajo vlog:
31. 03. 2011 do 12. ure (3. rok).
Več na spletni strani: http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess

2.

Usposabljanja na delovnem mestu 2009/2011
Za program je na razpolago 12.131.259,44 EUR.
Programu smo povečali višino sredstev in podaljšali rok za oddajo ponudb.
Javno povabilo izvajalcem usposabljanja – delodajalcem za izvedbo programa je sedaj odprto do porabe sredstev,
vendar najdlje do 1. maja 2011.
Več na: http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess

3.

Subvencije za samozaposlitev
Program je namenjen brezposelnim osebam in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve in omogoča pridobitev
subvencije za samozaposlitev v višini 4.500 EUR. Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki
vam pomagajo pri zagonu vašega poslovanja in uresničitvi vaše poslovne ideje.
Skupno je za program na voljo 33.750.000, 00 EUR.
Subvencijo lahko pridobite po zaključenih pripravah na samozaposlitev. Torej potem, ko pridobite strokovno presojo zunanjega podjetniškega svetovalca in opravite brezplačno usposabljanje za podjetništvo.
Ciljna skupina programa so:
brezposelne osebe,
osebe v postopku izgubljanja zaposlitve.
Do subvencije za samozaposlitev niso upravičene osebe, za katere je na dan podpisa zaposlitvenega načrta
ugotovljeno, da so:
v zadnjih petih (5) letih prejele sredstev iz naslova subvencije za samozaposlitev,
v zadnjih dvanajstih (12) mesecih bile samozaposlene.
Več na: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi_za_iskalce_zaposlitve/samozaposlovanje

4.

Institucionalno usposabljanje in Priprave na NPK
Namen programa je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in temeljnih veščin
(ključnih kompetenc) za brezposelne osebe, izboljšanje pogojev vstopa na trg dela in v zaposlenost iskalcev zaposlitev in neaktivnih oseb. V okviru izvajanja aktivnosti za usposabljanje in izobraževanje brezposelnih in neaktivnih
oseb so predvidene tudi akcije ozaveščanja o pomenu izobrazbene ravni in usposobljenosti ter pridobljenih znanj,
veščin in kompetenc za vsakega posameznika.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki predstavljajo upravičene stroške za ta program je 18.000.000 EUR.
Program se izvaja v letu 2010.
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Več informacij:
Za iskalce zaposlitve:
Institucionalno usposabljanje: predstavitev programa
Priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK): predstavitev programa

Certifikat »Družini prijazno podjetje«
Podeljevanje certifikata Družini prijazno podjetje je revizorsko svetovalni postopek, katerega namen je izboljšanje situacije
pri prijaviteljih na področju upravljanja s človeškimi viri, ki je pomemben element razvoja v trenutnih zaostrenih finančno gospodarskih razmerah.
Projekt se izvaja v okviru Evropskega socialnega sklada.
Skupna okvirna višina, ki se dodeluje v okviru tega projekta je 1.006.184 EUR od tega je prispevek EU 85 % in slovenska
udeležba 15 %. Projekt pa bo trajal od 1.1.2011 do 31.11. 2015.
Javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje 2011 je odprt s 1. marcem 2011.
Poziv je odprte narave in se za leto 2011 zaključi 30. novembra 2011.
Več informacij na spletni strani Ekvilib Inštituta: certifikat

TV serija - Promocija poklicev 2
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja, je 11.03.2011 izdala odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »TV serija - Promocija poklicev 2«. Projekt je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo projekt tudi izvajal.
ZRSZ bo pripravil serijo 30-tih, 30-minutnih, vsebinsko povezanih televizijskih oddaj (v obliki serije) za promocijo deficitarnih in drugih perspektivnih poklicev oz. NPK-jev. Predvidevajo predstavitev 55-ih deficitarnih in obetajočih poklicev.
Skupna okvirna višina, ki se dodeluje v okviru tega projekta je 800.000,00 EUR od tega je prispevek EU 85 % in slovenska
udeležba 15 %.
Projekt pa bo trajal od 1.4.2011 do 30.6.2012.
ZRSZ bo za potrebe priprave oddaj objavil javno naročilo.
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Ministrstvo za šolstvo in šport
1.

Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013
Namen javnega povabila je večja dostopnost izobraževanja, povečanje splošne izobraženosti odraslih do zaključene
srednješolske izobrazbe ter zaposlitvenih možnosti posameznikov. Program je namenjen odraslim, ki so v dopolnjeni starosti 25 do 64 let, pridobili višjo raven izobrazbe do vključno V. stopnje v šolskih letih od 2007/2008 do
2012/2013.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki so na voljo za ta program, je 7.360.610,00 EUR. Od tega je za šolnine
namenjeno 6.923.610,00 EUR.
Vlagatelji lahko vloge oddajajo od dneva objave povabila do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do 15.7.2013.
Več informacij in vsa dokumentacija javnega povabila bo na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobrazevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/

Evropski sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
1.

2. Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev 2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti
Razpisana sredstva: 37.130.613 EUR za obdobje2011-2013
Rok oddaje vlog: 3. odpiranje: 28. 04. 2011
Več na: http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=944

Kohezijski sklad
Ministrstvo za gospodarstvo
1.

Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje
2011 do 2013 – UREE1
Razpisana sredstva: 6.5 mio EUR (sredstva za pokritje upravičenih stroškov), od tega 2.0 mio EUR v letu 2011,
2.0 mio EUR v letu 2012 in 2.5 mio EUR v letu 2013
Roki za oddajo vlog: 02. 03. 2011, nadalje v trimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v mesecu, do porabe
sredstev.
Več informacij na: http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_
pi1[show_single]=893

2.

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2010, 2011 in 2012 (DOLB 2).
Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.
Upravičenci do državne pomoči po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana
po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št 65/09 UPB 3) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenci niso mikro podjetja s sedežem v manjših naseljih. Prijavitelj ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave ali
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komponente naprav, ki so del operacije. Podrobnejše informacije so na voljo v razpisni dokumentaciji.
Skupna višina nepovratnih sredstev: 6.000.000 EUR za leta 2010, 2011 in 2012.
Roki za oddajo vlog: vsak prvi delovni četrtek v mesecu, v tromesečnih razmikih, do porabe sredstev.
Več informacij na: http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=866
3.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2010 in 2011 (KNLB 2).
Namen javnega razpisa je sofinanciranje vgradnje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso, moči 150 do
5000 kW.

Kohezijski e-kotiček

RAZPISI

Upravičenci do državne pomoči po tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št 42/06 s spremembami), Zakona o zadrugah (Ur.l. RS, št. 62/07), Zakona o zavodih
(Ur.l. RS/I, št. 12/91 s spremembami) ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenci do subvencije po
tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, (Ur.l. RS, št. 61/06) ter
Zakona o ustanovah, (Ur.l. RS, št. 70/05; 91/05 popr.), ob pogoju, da ne gre za pridobitno dejavnost. Za operacije, ki
se ne nahajajo v enem od mestnih naselij v Sloveniji, velja omejitev, da prijavitelj ne morejo biti mikro podjetja, ki so
upravičenci po javnem razpisu MKGP za ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij. Prijavitelj tudi
ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave ali komponente naprav, ki so del operacije. Podrobnejše informacije so na
voljo v razpisni dokumentaciji.
Skupna višina nepovratnih sredstev: 4.400.000 EUR za leti 2010 in 2011.
Roki za oddajo vlog: 03. 03. 2011 oziroma do porabe sredstev.
Več informacij na: http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_
pi1[show_single]=865

POROČILO O DOGODKU
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
je od 16. do 18. marca 2011 skupaj z Generalnim direktoratom
Evropske komisije za regionalno politiko (DG Regio) in Združenjem za regionalne študije (Regional Studies Association – RSA)
iz Velike Britanije organizirala prvo konferenco o prihodnosti
kohezijske politike, ki je ciljala predvsem na akademsko in raziskovalno sfero. Ambicija konference je bila pridobitev kritičnega
pogleda na predloge Evropske komisije, predvsem pa privabiti
sveže in nove ideje o pomenu, vlogi in strukturi kohezijske politike ter njene umeščenosti v širšo razpravo o reformi proračuna
EU in razmerja do ostalih razvojnih politik EU.
Konferenca se je osredotočila predvsem na obravnavo naslednjih tematik:
1. cilji kohezijske politike, vključno z njenim prispevkom k
Strategiji EU2020,
2. uspešnost kohezijske politike v smislu doseganja rezultatov,
vključenosti v širše nacionalne razvojne politike ter razvojem metod vrednotenja,
3. upravljanje in izvedbeni mehanizmi, kjer so posebej relevantna vprašanja pogojenosti, dodatnosti ter učinkovitosti
pri izvajanju kohezijske politike,
4. teritorialna kohezija ter teritorialno sodelovanje,
5. odnos med skladi ter kohezijsko politiko in drugimi struk-

turnimi politikami EU,
6. reforme politik EU v širšem smislu, vključno z reformo
proračuna EU.,
o katerih je razpravljalo okrog 200 razpravljavcev, od vrhunskih raziskovalcev s področja regionalnih znanosti iz različnih
akademskih okolij celotne Evrope, visokih predstavnikov
pristojnih direktoratov Evropske komisije, kot tudi slovenskih
udeležencev, ki neposredno sodelujejo in sooblikujejo kohezijsko politiko.
Dnevni red konference, kot tudi vse predstavitve sodelujočih na
konferenci so dostopne na: http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2011/mar-slovenia-papers.asp
Kohezijska politika v Sloveniji
Leto 2011 predstavlja sredino tekoče finančne perspektive, ko
je potrebno ovrednotiti doseženo, hkrati pa usmeriti pogled v
prihodnost - tako na ravni EU kot v Sloveniji. Še pred tremi leti
je bila Slovenija država z najnižjim deležem prebivalstva, ki je
verjelo v pozitiven razvojni vpliv kohezijskih sredstev v celotni
EU (Eurobarometer, 2008). Danes je ta delež zrasel s 46 na 81
odstotkov (Eurobarometer, 2010). Tovrstnih mnenjskih raziskav
sicer ni možno jemati kot suho zlato, a takšna sprememba ven-
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darle ne more biti posledica zgolj statističnih učinkov.
Nasprotno, veliko spremembo v odnosu do kohezijske politike
je bilo pričakovati, saj je imela Slovenija v obdobju 2004-2007,
ko so se koristila le sredstva prejšnje finančne perspektive, dostop do zelo omejenih sredstev – okvirno 150 milijonov evrov
letno. Z letom 2008 so se začela koristiti sredstva tekoče perspektive, ko je Slovenija deležna primerljivega obsega sredstev
kot druge države na podobni stopnji razvoja. Povečan obseg
razpoložljivih sredstev sedaj dosega kritično maso, tako da je
kohezijska politika postala gonilo razvojne politike v Sloveniji.
V letu 2011 tako kohezijska sredstva v državnem proračunu
predstavljajo 9 odstotkov vseh prihodkov, njena relativna teža
v razvojnem smislu pa je še precej večja. Glede na obseg vseh
subvencij, investicijskih odhodkov in transferjev namreč kohezijska sredstva predstavljajo skoraj 40 odstotkov vseh omenjenih odhodkov, kar pomeni, da bi se Slovenija še bistveno težje
soočala z izzivom krize, če ne bi imela dostopa do teh sredstev.
Za zagotovitev vzdržne rasti je zato bistvenega pomena, da bo
imela Slovenija, tako njen vzhodni kot zahodni del, dostop do
primerljivega obsega sredstev kohezijske politike tudi po letu
2013. Opaznejši padec razvojnih sredstev bi namreč že sedaj
spremenil in omejil ne samo obseg, temveč predvsem kvaliteto
razvojnih investicij in tako izrazito zmanjšal možnosti za krepitev konkurenčnosti Slovenije na srednji in dolgi rok.
Slovenija še naprej utemeljeno računa na kohezijsko politiko,
kar lahko podpre tudi z dosedanjimi dosežki. Že pred sredino
finančne perspektive je bilo namreč razpisanih 75 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev, kumulativna vrednost vseh
podpisanih pogodb znaša skoraj 6,5 odstotka bruto domačega
proizvoda leta 2010, podprtih oz. v izvajanju je skoraj 3000 projektov, ki so do sedaj že ustvarili preko 10.000 delovnih mest.
Glede na krizo je Slovenija pospešila dodeljevanje sredstev na
področju krepitve konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalne odličnosti, tako da je bilo potrebno v lanskem letu tudi
spremeniti operativne programe. Vlada je tako za ta namen
skoraj podvojila obseg razpoložljivih sredstev, kar je bilo možno
utemeljiti tudi z ugotovljenim pozitivnim vplivom teh sredstev. Mikro podatki na ravni podjetij namreč kažejo, da je bila
rast celotne faktorske produktivnosti v podjetjih, prejemnikih
sredstev kohezijske politike za spodbujanje konkurenčnosti in
podjetništva v obdobju 2004-2008, za 1,8 odstotke točke višja
od primerljivih podjetij, ki niso bila deležna te podpore (Šlander
in Oplotnik, 2010).
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Ali to pomeni, da se v Sloveniji cedita med in mleko? Nikakor
ne. Kriza v gospodarstvu je še vedno močno prisotna, še posebej v nekaterih panogah, Slovenija pa v mednarodnih primerjavah konkurenčnosti izgublja (UMAR, 2011). Podjetništvu,
tehnološkemu razvoju ter človeškim virom bo tako v prihodnje
potrebno dati še večjo pozornost, hkrati pa imamo v Sloveniji
precejšen infrastrukturni primanjkljaj. Tako bo potrebno v prihodnjem obdobju še dodatno pospešiti dinamiko investiranja,
hkrati pa bomo z letom 2011 intenzivirali vrednotenje kohezijske politike, da bomo bolj natančno poznali vplive razvojnih
spodbud, da bomo finančne instrumente lahko nadgrajevali,
izboljševali in prilagajali potrebam na terenu, na ta način pa
bomo tudi bolje pripravljeni pričakali pogajanja za obdobje po
letu 2013. Drugo področje, ki je najpogostejša tarča kritik, pa je
očitana birokratiziranost postopkov pri črpanju sredstev, ki so
po prepričanju večine neživljenjski, nepotrebni in tudi škodljivi,
saj marsikaterega podjetnika odvračajo od širitve svoje dejavnosti.
Na Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko smo področje poenostavitev v zadnjih
dveh letih obravnavali kot prioriteto. Identificirana so bila
področja, kjer je bilo največ težav in uvedeni potrebni ukrepi,
ki jih še omogočajo obstoječa pravila EU. Drži, da je uvajanje
poenostavitev in sprememb kompleksen proces, ki rezultatov
ne daje čez noč, a v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi ter
tesnim sodelovanjem z upravičenci in podjetji je bil že narejen
opazen korak naprej. Tako so bili poenostavljeni postopki za
poročanje na strani upravičencev, ki zahtevajo znatno zmanjšanje obsega dokumentacije, kot eni prvih držav v EU so nam
bili odobreni pavšali za obračun posrednih stroškov, odpravljene so bile nepotrebne dvojne kontrole na strani države, s čimer
se ni le privarčevalo, temveč se je tudi prihranilo precej časa na
strani prejemnikov sredstev, ki so posledično hitreje prišli do
sredstev, prav tako pa je bil skrajšan čas od izplačila iz državnega
proračuna do povračila iz proračuna EU, s tem pa je kohezijska
politika tudi pripomogla k boljšemu obvladovanju primanjkljaja v državnem proračunu.
Kohezijska politika torej predstavlja razvojno priložnost, ki je
Slovenija ne zamuja, saj ne samo da predstavlja eno uspešnejših
držav z vidika dinamike črpanja sredstev, pohvali se lahko tudi
z doseženimi rezultati. V drugi polovici obdobja je potrebno
slednjemu, torej rezultatom, posvetiti še več pozornosti, tako
da bo lahko Slovenija, tudi z empiričnimi dokazi, podprla svoja
utemeljena pričakovanja v kohezijski politiki za obdobje po letu
2013.
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Evropski socialni sklad
“Kulturno žlahtenje najmlajših”
Darja Štirn Koren, Vrtec Vodmat
Projekt »Kulturno žlahtenje najmlajših« je projekt, ki sta ga
financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Ministrstvo za šolstvo in šport. Celotna vrednost projekta je
bila 102.000,00 eur. V njem je sodelovalo sedem vrtcev (Vrtec
Vodmat, ki je projekt tudi vodil, Vrtec Ledina, Vrtec Dr. France
Prešeren, Vrtec Ravne na Koroškem, Vrtec pri OŠ Franja Goloba, Vrtec pri OŠ Mežica in Vrtec pri OŠ Črna na Koroškem), sedem kulturnih ustanov (Narodna Galerija Ljubljana, Slovenski
etnografski muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljana, Koroški
pokrajinski muzej, Podzemlje Pece – turistični rudnik in muzej,
Pionirski dom – Art center, Zveza glasbene mladine Slovenije
s posameznimi umetniki – Tamara Kranjec, Franci Krevh, Blaž
Rojko) in sedem samostojnih kulturnih delavcev oz. umetnikov (Mojca Leben, Jure Markota, Leander Fužir, Mojca Fo, Iztok
Mlakar, Igor Cvetko, Vesna Obid) ter strokovnjaki s področja
kulturne dediščine, umetnosti in pedagogike. Vodja projekta je
bila Darja Štirn Koren, pedagoginja v Vrtcu Vodmat, strokovni
vodja projekta pa prof. dr. Robi Kroflič, s Filozofske fakultete.
V strokovnem timu so sodelovale še Petra Štirn Janota, Anita
Jug, dr. Helena Smrtnik Vitulić in Darja Štirn Koren. Skrbnica
projekta, ki je bila tudi vsebinska podpornica in je pomagala
pri izvedbi sicer tehnično in finančno zahtevnih dejavnosti, je
bila Nada Požar Matijašič z Ministrstva za šolstvo in šport.

dela s predšolskimi otroki, ki smo ga povezali z Aristotelov koncept mimetičnih umetniških praks. Bolj intenzivno in načrtno
smo ta model uvajali v Vrtcu Vodmat.
Vrtci so oblikovali vsebine, katere so skupaj s kulturnimi institucijami in umetniki raziskovali. Vsebine, ki smo jih raziskovali v
vrtcih so bile naslednje: impresionizem in realizem v ljubljanskih
vrtcih (v Vrtcu Vodmat smo se ukvarjali še z preoblikovanjem
prostora s pomočjo umetnosti), kulturna dediščina v vrtcih na
Koroškem (železarstvo, stare igre, rudarstvo, lik Kralja Matjaža).
O zaključku projekta smo izdali monografijo Kulturno
žlahtenje najmlajših – Razvoj identitete otrok v prostoru in
času preko raznovrstnih umetniških dejavnosti. V soglasju
z osnovno tematiko projekta – to je umetnost – smo oblikovanje monografije zaupali kreativni agenciji Poper z željo, da bo
tudi tiskan dokument dokaz kreativnosti in estetske vrednosti
rezultatov projekta. Tako je v monografiji poleg teoretskih
razprav in prikazov posameznih projektnih aktivnosti zaslediti
tudi predstavitve procesov, ki so privedli do izvirnih umetniških
stvaritev v obliki »fotozgodb«, ki smo jih oblikovali po zgledu
skupnega projekta skupine Project Zero iz Harvarda in vrtca Reggio Emilia, knjigo pa zaključuje katalog izbranih izdelkov otrok,
ki smo jih predstavili na razstavi v Mestnem muzeju Ljubljana.
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V skladu s filozofijo in vizijo projekta je financiranje obsegalo
avtorske honorarje za izvedbo delavnic za otroke in izobraževanja ter delavnice za strokovne delavce, financirano je bilo doProjekt smo začeli izvajati v letu 2008. 16. Oktobra 2010 se je
datno delo strokovnih delavcev, ki so pripravljali izvedbo vsebin
v prostorih Mestnega muzeja v Ljubljani odvijala zaključna
za otroke in jih načrtovali skupaj z vodjo projekta, umetniki in
konferenca projekta in otvoritev razstave umetniških stvaritev
kustosi v kulturnih ustanovah. Ker je bil projekt, kot že rečeno,
otrok, ki so nastale v okviru projekta.
vsebinsko, tehnično in finančno zelo zahteven, je bilo finančno
Osnovna ideja projekta je bila povrednoteno tudi delo vodje in koorvečati vsebine, ki se dotikajo umetdinatorice projekta in pa delo vodij v
nosti v vrtcih ter otrokom omogočiti
posameznih vrtcih. Zaradi zastopanosavtentične izkušnje z njo. Cilj projekta
ti koroške in ljubljanske regije je bilo
je bil vključevanje kulturnih institucij
nekaj sredstev namenjenih za potne
in umetnikov v vzgojno-izobraževalni
stroške. Vsi vrtci so imeli možnost naproces in razvijanje modela sodelokupa strokovnih gradiv in podpornih
vanja z njimi ter oblikovanje smernic
materialov. Velik delež sredstev je bil
in predlogov za vključevanje kulturne
namenjen izpeljavi zaključne konfevzgoje v izvedbeni kurikulum vrtca.
rence in pripravi monografije, ki sta
Pri otrocih smo želeli s pomočjo razpokazali dosežene rezultate projekta.
ličnih umetniških praks (kot ustvarBrez finančne podpore projekta, ki
jalnih izzivov) vzpostaviti poglobljen
je bil razvojno zastavljen, ne bi bilo
odnos do bližnjih oseb (vrstnikov in
mogoče izpeljati, saj je v vsem omoodraslih), do naravnega okolja in do
gočal dodatno ponudbo v vrtcih in
kulturne dediščine oz. zgodovinske
pa uvajanje in spremljanje koncepta,
tradicije ter jim preko tega omogočiti
ki po besedah enega najbolj vidnih
razvoj prosocialnega vedenja.
teoretikov vzgoje, zaslužnega profeUmetniške dejavnosti smo povezali z
sorja Univerze v Ljubljani dr. Zdenka
ODNOS
DO
BLIŽNJIH
OSEB,
portret,
induktivnim vzgojnim pristopom
Medveša, velja za novega in izvirnega v
stvaritev otroka starega 5 let
kot novim konceptom pedagoškega
slovenskem in svetovnem prostoru.
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Gospodarsko središče IN PRIME
Projekt IN PRIME se izvaja na območju celotne Severne
Primorske (Goriške statične regije), kjer se izgrajuje mreža
razvojnih jeder. V ospredje gospodarskega središča IN PRIME
je postavljen projekt Energija, napredni materiali in tehnologije za trajnostni razvoj. V ta projekt se povezujejo podjetja,
ki se - posredno ali neposredno - ukvarjajo s problematiko
zmanjšanja porabe energije, njeno učinkovito rabo, uvedbo
novih, alternativnih virov ter razvojem in uporabo naprednih materialov ter tehnologij. V projektu bo zgrajena
ustrezna infrastruktura za nadgradnjo obstoječih kompetenc podjetij z navedenih področij in tudi za zagotavljanje
poslovnih površin novim inovativno tehnološkim podjetjem
z novimi delovnimi mesti z visoko dodano vrednostjo.

na in nujna za
uspešno realizacijo oblikovanja
gospodarskega
središča IN PRIME ter dosego
zastavljenih
ciljev. Cilj projekta je oblikovanje
Enota IN PRIME v Spodnji Idriji
podpornega
okolja s primerno infrastrukturo, kar bo omogočilo
realizacijo strateških projektov, posledično pa nastanek novih
spin off, start up in drugih podjetij.

Vsebinsko so aktivnosti v navedenem projektu usmerjene v:
izgradnjo R&R infrastrukture centrov v podporo
zmanjšanja porabe energije, njene učinkovite rabe, uvedbe
novih, alternativnih virov ter razvoju in uporabi naprednih
materialov ter tehnologij v gospodarskem središču IN PRIME,
zagon in izvajanje razvojno-raziskovalnih programov
za nove produkte in tehnologije,
industrializacijo razvojno-raziskovalnih programov.

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov
izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev,
ki ga je Ministrstvo za gospodarstvo objavilo v letu 2008 v
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, 2. razvojne prioritete
»Gospodarsko-razvoja logistična središča« se financira
izgradnja Tehnološkega parka IN PRIME z 10 mio EUR (EU
del in SLO del skupaj), celotna vrednost projekta je cca 24,7
mio EUR. Nosilec projekta je gospodarska družba IN PRIME
Razvojno tehnološki park d.o.o., katerega ustanovitelji so
Primorje d.d., Hidria Inštitut za materiale in tehnologije d.o.o.,
Iskra Avtoelektrika d.d., Salonit Anhovo d.d. in TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d.

Podporo uresničevanju tega osrednjega projekta predstavlja sklop, ki zajema izobraževalno sfero in sicer tako razvoj
razvojno-raziskovalne dejavnosti, nova znanja in visokošolske
programe v podporo gospodarstvu ter izgradnjo potrebne
infrastrukture za razvojno-raziskovalno dejavnost, izvajanje
programov in tudi za nastanitvene kapacitete za študente,
predavatelje in raziskovalce. Nadalje podporo osrednjemu
projektu predstavlja tudi sklop izgradnje podporne podjetniške infrastrukture (Univerzitetni inkubator, Mrežni podjetniški inkubator in tehnološki park) ter poslovnih con.
Gospodarsko središče IN PRIME je zasnovano po mrežnem
konceptu. Relativno je površina razvojnih vozlišč po posameznih krajih razdeljena kot sledi: Ajdovščina 25%, Nova
Gorica 16%, Šempeter pri Gorici 10%, Anhovo 7%, Tolmin
15%, Vrtojba 24%, Kobarid 3%. Vrtojbo, Šempeter pri Gorici
in Novo Gorico lahko obravnavamo združeno, saj skupaj
tvorijo nekakšno somestje. Skupaj na to somestje odpade 50% površin. Omenjeno somestje v podobnem deležu
odraža tudi dejansko gospodarsko moč subregije. Sledijo (po
gospodarski moči) Ajdovščina, Tolmin, Anhovo in Kobarid.
Oba sklopa projekta gospodarskega središča IN PRIME sta
med seboj povezana in dopolnjujeta drug drugega, zato je
združitev infrastrukturnega dela projekta, ki je skoncentriran
okrog Mrežnega podjetniškega inkubatorja, tehnološkega
parka ter vsebin razvoja alternativnih virov energije smisel-
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Izgradnja Tehnološkega parka IN PRIME zajema izgradnjo
enot na štirih lokacijah v regiji s skupno površino 9.494 m2:		
1. faza:
izgradnja enote TP v Ajdovščini s površino 2.131 m2 znotraj
območja tovarne betonskih elementov Primorje d.d.,
2. faza:
izgradnja enote TP v Anhovem s površino 1.647,60 m2 znotraj območja Salonit Anhovo d.d.,
3. faza:
izgradnja enote TP v Spodnji Idriji s površino 3.515,57 m2 v
območju tovarne Hidria Rotomatika d.o.o. (Hidria Inštitut za
materiale in tehnologije d.o.o.),
4. faza:
izgradnja enote TP v Šempetru pri Gorici s površino 2.199,90
m2 na lokaciji Iskra Avtoelektrika d.d.
Vse enote tehnološkega parka morajo biti izgrajene do
30.6.2012, ko se tudi zaključi sofinanciranje. Do takrat mora
biti v tehnološkem parku 5 novih podjetij in najmanj 5 novih
delovnih mest z visoko dodano vrednostjo in do leta 2017 30
novih podjetij in najmanj 30 novih delovnih mest.

03/2011

POZOR!
1.
Na spletni strani Direktorata za regionalno politiko je v okviru »Regio Stars« v kategoriji informiranja in obveščanja
javnosti objavljena fotografija Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje, ki se je uvrstila v finale. Za fotografijo lahko glasujete do 16. aprila na spletnem naslovu:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/competition_en.cfm?nmenu=10.

Kohezijski e-kotiček
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2.
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je izdala novo brošuro »Razvijamo se s sredstvi EU«.
Brošura vključuje informacije na splošno o operativnih programih in primerih dobrih praks.
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Z dnem 01.12.2010 je zaživel prenovljen portal
evropske kohezijske politike na spremenjenem naslovu

www.eu-skladi.si
Najpogostejša vprašanja glede navodil za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih

v programskem obdobju 2007-2013, najdete na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-zaizvajanje-kohezijske-politike-2007-2013

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.
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: Nataša Rojšek, natasa.rojsek@gov.si
Evropski socialni sklad: Urška Maček, urska.macek@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=40.

Pozivamo vas, da lahko 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.
Prijetno branje vam želimo!
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