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Evropska kohezijska politika je osrednja razvojna politika na ravni
Evropske unije, ki omogoča da bo Unija ohranila tako konkurenčno
sposobnost v globalnem gospodarstvu kot evropski socialni model,
katerega sestavni del predstavljajo solidarnost in kohezija med ljudmi
in območji. To tako na ravni EU, kot znotraj vsake izmed držav članic in
regij, kjer se s pomočjo kohezijske politike bistveno lažje soočamo z
razvojnimi izzivi.
V sedanjem programskem obdobju ima Slovenija na voljo 4,2 milijarde
evrov, naša skupna odgovornost pa je, da ta sredstva izkoristimo
kakovostno in v polni meri. Rezultati kažejo, da je bilo naše dosedanje
delo na področju izvajanja kohezijske politike uspešno. V zahtevnem
obdobju izvajanja, ki ga zaznamuje skupni cilj držav članic – čim
hitrejši razvoj, se je Slovenija dobro znašla, čeprav je delovanje
sistema kohezijske politike precej kompleksno. Od začetka
programskega obdobja do konca novembra 2011 znaša vrednost že
potrjenih projektov 3,2 milijarde EUR ali slabe 103% pravic porabe za
obdobje 2007–2011; vrednost podpisanih pogodb pa je 2,7 milijarde EUR
oziroma dobrih 86% pravic porabe za omenjeno obdobje.
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Sredstva strukturnih skladov EU (Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada) in
Kohezijskega sklada so še posebej dragocena v času ekonomske in socialne krize, saj želimo ohranjati investicije v
konkurenčnost slovenskih podjetij in njihove naložbe v človeške vire. V tem je ena od prioritetnih nalog v Sloveniji
namenjena pospeševanju črpanja sredstev, poenostavitvam in temeljitejšemu vsebinskemu načrtovanju izvajanja
kohezijske politike. V sodelovanju z resorji, ki so vključeni v izvajanje kohezijske politike, ter s posluhom za
mnenja in predloge upravičencev, ki izvajajo projekte, so bile uvedene številne poenostavitve in izboljšave, med
katerimi velja izpostaviti zlasti uvedbo predplačil in pavšalov za uveljavljanje posrednih stroškov na projektih,
možnost uveljavljanja davka na dodano vrednost kot upravičenega stroška, kadar ta ni povračljiv, poenostavitev
postopkov poročanja za upravičence, zlasti v primerih, kjer je podporna dokumentacija izjemno obsežna,
skrajšanje postopkov potrjevanja in izvajanja instrumentov, skrajšanje časa od izplačila iz državnega proračuna do
povračila iz proračuna EU ter pospeševanje prilivov v proračun Republike Slovenije, spremembe operativnih
programov (na podlagi katerih poteka črpanje evropskih sredstev), s čimer se je za izboljšanje konkurenčnih
sposobnosti podjetij in raziskovalno odličnost delež sredstev povečal za 85%, dodatno pa so se zagotovila tudi
sredstva za spodbujanje podjetništva na regionalni ravni.
O vsem tem se trudimo tudi čim bolje informirati javnost o možnostih sofinanciranja projektov v okviru evropskih
sredstev in upravičencem pomagati pri kakovostni pripravi dokumentacije, kar je prvi pogoj za uspešno črpanje
evropskih sredstev. Samo dobri projekti namreč pomenijo uspešno črpanje sredstev evropske kohezijske politike in
s tem vodijo k skladnejšemu, bolj uravnoteženemu in trajnostnemu razvoju Slovenije.
Leto 2012, ki nam bo prineslo tudi nadaljevanje pogajanj o novi finančni perspektivi, s katero bo utrta pot za
obdobje po letu 2013, ko bomo imeli, tako v Sloveniji kot drugod, še veliko možnosti za polno koriščenje svojih
razvojnih potencialov, tako pričakujemo z optimizmom. Verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi in izkušnjami
ter s pomočjo kohezijskih sredstev uspelo!

mag. Mateja Čepin,
direktorica Urada za kohezijsko politiko
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
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Ali veste?
Evropski sklad za regionalni razvoj
v letu 2011
sofinanciranih 171 projektov v skupni
… da je bilo samo

vrednosti 347 mio EUR;
… da smo od leta 2007 do danes sofinancirali
že več kot 1850 projektov v skupni
vrednosti dobrih 1,6 mrd EUR;
… da se s sredstvi Evropskega sklada za
regionalni razvoj sofinancira tudi Nordijski
center Planica – 1. faza – Center za
smučarske skoke in polete v vrednosti
sofinanciranja 25 mio EUR;
Foto: Wikipedia

povečali sredstva v
okviru Programa instrumentov
finančnega inženiringa, ki je namenjen
… da smo v letu 2011

mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Evropski socialni sklad
142
projektov v skupni vrednosti 640,7 mio
EUR;
… da je bilo samo v letu 2011 sofinanciranih

… da je v

programe Aktivne politike
zaposlovanja v letu 2011 vključenih
17.931 ljudi;
… da je ocenjena vrednost vseh finančnih
sredstev namenjenih za te programe 40,4
EUR;

mio

programe, ki so pomembni
prav v času ekonomsko socialne krize:
… da gre za

Foto: DG Regio

… da je bilo od leta 2007 do sedaj sofinanciranih 44
projektov s področja okolja in prometa, ki so skupaj
vredni 1,59 mrd EUR in 131 energetskih
projektov, ki jim je bilo dodeljeno dobrih 82 mio
EUR evropskih sredstev,
… da se bo s pomočjo evropskih sredstev povečalo
ločeno zbiranje odpadkov, vsako leto za dobrih
115.000 ton;

Programi institucionalnega usposabljanja,
Priprava za potrjevanje nacionalne poklicne
klasifikacije, Usposabljanje na delovnem mestu,
Znanje uresničuje sanje, Subvencije za
samozaposlitev, Zaposli.me, Spodbujanje
zaposlovanja za krajši delovni čas, Priložnost
zame.

Evropski sklad za regionalni
razvoj in Kohezijski sklad

na
kanalizacijski sistem na novo priključilo
več kot 60.000 prebivalcev;
… da se bo, z uresničenjem projektov,

z evropskimi sredstvi financira
izgradnja avtocest, železnic, obvoznic, kolesarskih
… da se

stez kot tudi ureditev izvennivojskih križanj ter
letališke infrastrukture;
… da bo z evropskimi sredstvi med drugim izvedena
energetska sanacija bolnišnic, srednjih šol in
dijaških domov ter domov za starejše občane.
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Marca je SVLR z izvedbo zadnjih
tečajev varne vožnje zaključila
uspešno in v javnosti zelo dobro
sprejeto izobraževalnopromocijsko kampanjo »Evropa
izobražuje – 1000 tečajev za
1000 voznikov«. Njen namen je
bil dvigniti raven seznanjenosti
javnosti o projektih, ki jih
Evropska unija sofinancira v
Sloveniji na podlagi
Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne
infrastrukture (OP ROPI).

Zaključek uspešne kampanje
»Evropa izobražuje – 1000
tečajev za 1000 voznikov«
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Nekaj dogodkov v 2011

Foto: SVLR

Različne
predstavitvene
in strokovne
delavnice

SVLR je od 16. do 18. marca 2011 skupaj s partnerji 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 o prihodnosti
kohezijske politike na
Bledu

Foto: Wikipedia
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Nekaj dogodkov v 2011

Evropski socialni sklad in
priložnosti za nevladne
organizacije
Med 12. in 16. septembrom je v Ljubljani
potekal deseti vseslovenski festival nevladnih
organizacij LUPA v organizaciji Zavoda Center za
informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih
organizacij ter Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko. Festival je bil
posvečen vlogi Evropskega socialnega sklada pri
spodbujanju razvoja nevladnih organizacij v
Sloveniji.

Foto: LUPA

Dnevih odprtih vrat
regijskih centrov za
ravnanje z odpadki

Foto: SVLR

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko je med 26. in 30. septembrom 2011
organizirala vodene oglede regijskih centrov za
ravnanje z odpadki, ki so sofinancirani z
evropskimi sredstvi. Kako s sredstvi evropske
kohezijske politike skrbimo tudi za čistejše
okolje, se je lahko prepričalo več kot 550
obiskovalcev centrov v Puconcih, Celju (vključno
s Toplarno), Novem mestu, Ljubljani in na
Koroškem.

Raziskovalna politika v okviru
evropske kohezijske politike
Na Brdu pri Kranju je 17. in 18. novembra 2011
potekala dvodnevna mednarodna konferenca o
sedanjih in prihodnjih perspektivah centrov
odličnosti z naslovom »RAZISKOVALNA POLITIKA V
OKVIRU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE. Na njej so
številni domači in tuji strokovnjaki spregovorili o
pomenu centrov odličnosti - ki se sofinancirajo z
evropskimi sredstvi – v evropskem prostoru in
njihovih rezultatih ter izmenjali izkušnje o
znanstvenih in poslovnih modelih ter primerih
dobrih praks.
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Evropski socialni sklad
Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje
Glavni namen projekta Zveze Romov Slovenije
»Uspešno
vključevanje
Romov
v
vzgojo
in
izobraževanje« je bilo čim uspešnejše vključevanje
romskih otrok v vzgojno-izobraževalni sistem,
predvsem v osnovno šolo in vrtec, ter čim uspešnejša
odprava segregacije in diskriminacije. To so dosegli s
30 romskimi pomočniki, ki so delali z več kot 1.100
romskimi otroki in učenci v 31 osnovnih šolah in vrtcih
po Sloveniji in tako vzpostavili most med romsko
skupnostjo in šolo. Njihovo delo z romskimi otroki je
bilo uspešno, saj so rezultati vidni v boljših odnosih
med otroki in učitelji ter med starši in šolo. Učenci
tudi bolj redno obiskujejo pouk in so uspešnejši v šoli.

Projekt Zveze Romov Slovenije »Uspešno vključevanje
Romov v vzgojo in izobraževanje« je bil izbran na
javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport ter
Evropskega socialnega sklada, objavljenem aprila
2008. Trajal je od maja 2008 do avgusta 2011, sledil
pa je rešitvam zapisanim v Strategiji vzgoje in
izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji iz leta
2004. Septembra 2011 se je začel izvajati projekt
»Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in
izobraževanje II«, ki bo nadgradil cilje in rezultate
prvega projekta.
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Romski pomočniki so se za to delo skoraj tri leta
izobraževali (izobraževanje sta organizirali Zveza
Romov Slovenije in konzorcijska partnerka Ljudska
univerza Murska Sobota), prav tako so se izvajala tudi
izobraževanja za romske starše. V sklopu projekta je
nastala vrsta publikacij o romskem jeziku, kulturi in
zgodovini, ki bodo v pomoč pri nadaljnjem delu na
področju
vključevanja
Romov
v
vzgojo
in
izobraževanje.

»Uspešno vključevanje Romov v
vzgojo in izobraževanje« je bilo
odmevno tudi v širšem evropskem
prostoru, saj je prejelo posebno
omembo na tekmovanju za nagrade
RegioStars Awards 2010, ki jih
podeljuje Evropska komisija.
Foto: ZIK Črnomelj
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Dom starejših občanov Loški Potok
Staranje prebivalstva je problem, ki je deležen vedno
večje pozornosti. Starejši postajajo vse bolj
pomembna družbena skupina, saj njihovo število
konstantno narašča. Za kakovost njihovega bivanja je
zato pomembno, da si družba prizadeva oblikovati
prijetne ustanove, v katerih starejši ljudje preživijo
večino časa.
Na
področju
zagotavljanja
širše
socialne
infrastrukture, ki je v Sloveniji primanjkuje, se je v
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013 izvajalo
več razpisov, ki so bili med drugim namenjeni tudi
sofinanciranju domov za ostarele. Tako se je v okviru
1. javnega razpisa za prednostno usmeritev
»Regionalni razvojni programi« sofinanciral tudi Dom
starejših občanov Loški Potok.
V okviru projekta so se izvedla gradbena in obrtniška
dela ter strojna in elektro inštalacija. Dom starejših
občanov Loški Potok, z neto površino približno 2570
m2, ima 58 ležišč v 28 enoposteljnih in 15
dvoposteljnih sobah, skupaj s sanitarijami za vsako
posamezno sobo. Sobe se nahajajo v treh etažah, v
vsaki etaži je večnamenski prostor s čajno kuhinjo,
negovalna kopalnica ter prostori za shranjevanje
perila. Velikost in oprema sob so v skladu z vsemi
zahtevanimi normativi in omogočajo opravljanje nege
oskrbovancev na različnih zahtevnostnih ravneh z
upoštevanjem uporabe vozičkov za invalide. Celotna
vrednost investicije je bila 2.707.277 EUR, od tega se
je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
sofinanciralo 1.040.794 EUR.

Glavni cilji projekta so bili zagotoviti starejšim osebam
ustrezno institucionalno varstvo oziroma z izgradnjo
pokriti del velikega deficita na področju tovrstne
ponudbe v ožji in širši okolici Loškega Potoka ter
ponuditi občanom možnost zaposlitve v občini in tako
približati delovno mesto prebivalcem ter zmanjšati
dnevno migracijo delovne sile na lokacije zunaj
območja občine.

Foto: Dom starejših
občanov Loški Potok

Z izgradnjo se je pridobilo 58 ležišč za
nudenje
institucionalne
nege
občanom starejšim od 65 let in s tem
deloma nadomestilo deficit v regiji
ter trajno zagotovilo institucionalno
varstvo starejših občanov v domačem
okolju.
Z izgradnjo doma se je ustvarilo tudi
Z
izgradnjo
doma se23jenovih
ustvarilo
tudi
pogoje
za odprtje
delovnih
pogoje
za odprtje
23 novih
delovnih
mest različnih
profilov,
kar občanom
mest
različnih
profilov,
kar občanom
omogoča
možnost
zaposlitve
in dela v
omogoča
možnost
zaposlitve
in dela v
domačem okolju in s tem zmanjšanje
domačem
okolju insile.
s tem zmanjšanje
migracijo delovne
migracijo delovne sile.
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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
1.

Javno povabilo v okviru programa Zaposli. me
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RAZPISI

Predmet javnega povabila vključuje zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa
»Zaposli me /Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb«. Namen programa je subvencioniranje
zaposlitve brezposelnih za najmanj eno leto za polni delovni čas. Povabilo je namenjeno tržnim
delodajalcem. Predvidenih je 3.250 zaposlitev brezposelnih s pomočjo subvencije, ki se izplača tržnim
delodajalcem. Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 29. 2. 2012.
Več informacij: http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess

2.
Subvencije za samozaposlitev
Evropski socialni sklad sofinancira program »Subvencije za samozaposlitev«, ki ga izvaja Zavod RS za
zaposlovanje. V okviru programa samozaposlovanja se lahko pridobi subvencija za samozaposlitev,
samozaposlitev v višini 4.500 EUR. Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev.
Subvencijo se lahko pridobi po zaključenih pripravah na samozaposlitev. Po prejemu subvencije za
samozaposlitev, se mora ta ohraniti najmanj za dve leti.
Več informacij: http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess

3.

Evropski socialni sklad sofinancira program »Priložnost zame«
Namen programa, ki ga bo izvajal upravičenec, je spodbujanje zaposlovanja in pomoč pri ohranjanju
zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljne skupine na celovit način, ki bo vključenim osebam omogočil
intenzivno in celovito podporo pri delovni in socialni reintegraciji ter s pomočjo ukrepov informiranja,
motiviranja ter spremljanja hkrati vplival na ozaveščanje delodajalcev in širše javnosti ter pripomogel k
odpravljanju predsodkov, povezanih z zaposlovanjem ranljivih skupin na trgu dela.
S podporo vključenim osebam in delodajalcem v času trajanja aktivnosti, v obliki obiskov na terenu ter
pomoči strokovnih delavcev upravičenca, bo program dodatno prispeval k ustvarjanju pozitivnih
možnosti za ohranjanje zaposlitev, celostni razvoj in nadaljnjo delovno aktivnost vključenih oseb.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega programa je
8.604.650,00 EUR.
Ponudbe lahko vlagatelji vložijo do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31.12.2011,
ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.
Več informacij: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=311

4.

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. Projekt bo trajal od
01.01.2011 do 31.11. 2015.
Javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje 2011 je odprt od 1. marca 2011.
Poziv je odprte narave in se je za leto 2011 zaključil 30. novembra 2011. Nov javni poziv za
sofinanciranje pridobitve osnovnega certifikata bo objavljen v januarju 2012.
Več informacij na spletni strani Ekvilib Inštituta: http://www.certifikatdpp.si/ocertifikatu/
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Ministrstvo za šolstvo in šport
1.

Vseživljenjsko učenje ravnateljev –usposabljanje za vodenje šol in vrtcev II

Cilj projekta je izboljšati vzgojno izobraževalne programe znotraj formalnega vzgojno izobraževalnega
sistema v povezavi s povečanjem zaposlitvenih sposobnosti ter v povezavi z vlaganjem v znanje in
inovacije ter vzpostavitvi privlačnega poslovnega okolja, v učne programe in načine poučevanja vgrajevati
predvsem tiste kompetence, ki dokazano vplivajo na zmožnost učinkovitega vključevanja v nadaljnji študij
oziroma na sposobnosti zaposlovanja in možnosti iskanja zaposlitev na trgu dela.
Projekt se bo izvajal od 1. 12. 2011 do 31. 8. 2013.
Več informacij: http://www.solazaravnatelje.si/

2.

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-inobjave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobrazevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/

3.
Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene
Predmet javnega razpisa je izbor kakovostnih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije (VKO) za
delodajalce in njihove zaposlene. Namen programa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim s
krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreže izvajalcev vseživljenjske karierne
orientacije. Tako se zaposlenim omogoči večjo dostopnost in kvaliteto razvoja njihovih karier.
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo predhodno z javnim razpisom izbral izvajalce
vseživljenjske karierne orientacije (VKO), ki bodo izvajali storitve VKO za delodajalce in zaposlene.
Javni razpis za izbor izvajalcev (VKO) je razpis odprtega tipa, v okviru katerega je predvidenih šest
rokov za oddajo vlog.
Več informacij: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-izborizvajalcev-vsezivljenjske-karierne-orientacije-v-okviru-programa-vsezivlje/
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Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
1.

Javni razpis Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje
strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012, 2013

vključevanja

zunanjih

Namen javnega razpisa je spodbuditi pretok strokovnjakov med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi
organizacijami, gospodarskimi družbami in drugimi ustanovami, med študijskimi področji, panogami in
državami ter vključevanje le-teh v razvoj študijske in z njo povezane raziskovalne dejavnosti.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2011, 2012 in 2013 za
sofinanciranje aktivnosti vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces, je 1.785.462,00
EUR. Od tega znaša prispevek EU 85 % vrednosti projekta ali 1.517.642,70 EUR in nacionalna udeležba
15 % vrednosti projekta ali 267.819,30 EUR. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev v letu 2011 je
585.462,00 EUR.
Rok za oddajo vlog za drugo odpiranje je do 31. 01. 2012 do 14. ure.
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Več informacij:
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_si
ngle%5D=971

2.

Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v
letih 2011-2013
Namen javnega razpisa je spodbuditi mobilnost visokošolskih učiteljev in drugih strokovnjakov, ki bodo
na visokošolskem zavodu prispevali k izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj v okviru študijskih
programov, razvoju študijske dejavnosti in h krepitvi mednarodnega sodelovanja.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2011, 2012 in 2013 za
sofinanciranje aktivnosti vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces, je
870.109,00 EUR. Od tega znaša prispevek EU 85 % vrednosti projekta ali 739.592,65 EUR in nacionalna
udeležba 15 % vrednosti projekta ali 130.516,35 EUR. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev v letu
2011 je 585.462,00 EUR.
Rok za oddajo vlog je za drugo odpiranje do 31. 05. 2012 do 14. ure.
Celotna razpisna dokumentacija je na:
http://www.svlr.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article//2708/

3.

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih
Namen javnega razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem
raziskovalcev in razvojnikov v interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah in s tem podpora
podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih ter inovacijskih sposobnosti.
Cilj javnega razpisa je krepitev raziskovalno razvojnih skupin, ki še nimajo raziskovalno razvojnih
oddelkov ali skupine v podjetjih, ki načrtujejo krepitev obstoječih raziskovalno razvojnih oddelkov ali
skupin s specialističnimi znanji na novih raziskovalno razvojnih področjih. Rezultat programa,
prijavljenega in odobrenega na javnem razpisu po zaključku financiranja je vzpostavljena nova
raziskovalno razvojna skupina v podjetju, registrirana v Evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Agenciji za raziskovalno dejavnost.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2012 in 2013 ter 2014 za
izvedbo javnega razpisa je 20.000.000,00 EUR. Od tega znaša prispevek EU 85% vrednosti projekta ali
17.000.000,00 EUR in nacionalna udeležba 15% vrednosti projekta ali 3.000.000,00 EUR.
2. rok za oddajo vloge, ki je bil predviden za 9.1.2012 zaradi porabe vseh sredstev ne bo odprt, 3. rok
za oddajo vloge je 21. 5. 2012 do 12. ure, 4. rok za oddajo vloge pa je 3. 9. 2012.
Več informacij:
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_singl
e]=974
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RAZPISI
Kohezijski sklad
Razpisi z energetskega področja

Ministrstvo za gospodarstvo
1.
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 05.09.2013, 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

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 05.09.2013, 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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Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v
gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov za povečanje
učinkovitosti rabe električne energije za obdobje 2011 do 2013 – UREE1. Finančne spodbude so
namenjene investitorjem v gospodarstvu za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in
regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme.
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: od 02.03.2011 v trimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v mesecu, do
porabe sredstev.
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Več informacij:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_singl
e]=893

Foto: DG Regio
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OBVESTILA
Na spletnem portalu evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
www.eu-skladi.si, so navedene načrtovane aktivnosti v okviru kohezijske
politike v letu 2012 v okviru vseh treh operativnih programov, podrobnosti o
posameznih razpisih ter potrjenih projektih/prejemnikih sredstev.

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: Anja Močnik, anja.mocnik@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.
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.

Med dvema trenutkoma se
nenadoma
odpro vrata v nov čas,
a sreča vendarle ni v tem času,
temveč v nas.

Naj vas prazniki razveselijo,
leto 2012 pa vam prinese vse
najlepše!
Sodelavci v Službi Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko

13

www.eu-skladi.si

