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www.euskladi.si
AKTUALNI RAZPISI
Evropski sklad za regionalni razvoj

4. Javni razpis »Neposredne spodbude za raziskovalno
razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008«.

1. Javni razpis “Neposredne spodbude za skupne razvojnoinvesticijske projekte - Projekti 2008” .

Rok za oddajo vlog: 22.12.2008 do 12:00 (drugo odpiranje).

Razpis bo odprt do porabe sredstev. Morebitna naslednja
odpiranja bodo vsake štiri mesece 20. v mesecu (ali prvi na-

Evropski socialni sklad

slednji delovni dan).
2. Javni razpis za izbor operacij za soﬁnanciranje investicij v

mrežnih NVO in regionalnih NVO stičišč za leti 2009

mladinsko turistično infrastrukturo - mladinski centri.

in 2010, soﬁnanciran s sredstvi Evropskega socialnega

Razpis bo odprt do porabe sredstev. Naslednje morebitno

sklada.

odpiranje je predvideno 11.2.2009.

Rok za oddajo vlog: 10.11.2008 do 13.00.

3. Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za

Cilj 3

regionalni razvoj - ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev:

1. Javni razpis za oddajo predlogov strateških projektov

2.2. Informacijska družba; Projekt gradnja, upravljanje in

v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-

vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elek-

Italija 2007-2013.

tronskih komunikacij v lokalni skupnosti.

Rok za oddajo vlog: 01.12.2008 do 12.00.

Rok za oddajo vlog: 14.11.2008 (tretje odpiranje).
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1. Javni razpis za soﬁnanciranje projektov horizontalnih

Več informacij o razpisih pa najdete na spletni strani:

http://www.euskladi.si/razpisi/default.aspx

PRIMERI DOBRIH PRAKS
Kohezijski sklad
Center za ravnanje z odpadki Puconci
Občina Puconci je v sodelovanju s tamkajšnjimi
številnimi zainteresiranimi občinami (20 občin) septembra 2006 začela z gradnjo dobrih 10 milijonov
evrov vredne prve faze Centra za ravnanje z odpadki (CERO) Puconci na opuščenem peskokopu KEMA
Puconci, ki se bo razprostiral na dobrih 14 hektarjih
površine in ki bo letno sprejel dobrih 40.000 ton

odpadkov. Prva faza projekta - ki bo z enoletnim poskusnim obratovanjem pričela predvidoma decembra 2009 - je v višini dobrih 3,3 milijona evrov soﬁnancirana tudi z evropskimi sredstvi, in sicer v okviru
ﬁnančnega instrumenta ISPA.
CERO Puconci je celovit projekt, ki pa bo potekal v dveh
fazah. Za prvo fazo, ki se zaključuje, je bil ﬁnančni me-
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Za izgradnjo in obratovanje regijskega centra v Puconcih je vrste strnilo 20 občin z območja upravnih
enot Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona, ki
se razprostirajo na 1.080 km2 in skupaj štejejo približno
105.000 prebivalcev, na leto pa pridelajo za 37.000 ton
odpadkov. Omenjenemu projektu pa se želi vključiti
še 7 občin z območja upravne enote Lendava s 23.600
prebivalci, ki na leto ustvarijo 9.000 ton odpadkov.
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morandum z Evropsko komisijo podpisan novembra 2003. V okviru prve faze bo razširjeno obstoječe
odlagališče ostankov komunalnih odpadkov, zgrajeni pa bodo tudi zbirni center za ločene frakcije, zbirni
objekt za posebne (nevarne) odpadke, hala za sortiranje
in mehansko obdelavo odpadkov ter kompostarna.
Za drugo fazo CERO Puconci – katere vrednost se
ocenjuje na dobrih 24 milijonov evrov - pa se tudi že
pripravlja vloga za soﬁnanciranje iz Kohezijskega sklada v okviru programskega obdobja 2007-2013, saj
je omenjeni projekt sestavni del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za
programsko obdobje 2007-2013. V okviru druge faze
je predvidena mehansko-biološka obdelava komunalnih odpadkov, izgradnja čistilne naprave za izcedne in
druge onesnažene vode, kot tudi širitev deponije ter
ureditev okolja z infrastrukturnimi priključki.
Začetki CERO Puconci segajo v konec devetdesetih
let prejšnjega stoletja, ko so zainteresirane pomurske
občine najprej podpisale pismo o nameri za izgradnjo

centra, nato pa še Krovno pogodbo o združevanju
ﬁnančnih sredstev za uresničitev centra. Glede na to,
da gre za zajeten okoljski projekt, tako ﬁnančno kot
tudi glede na predvideni poseg v prostor, velja ob tem
še posebej izpostaviti pomembnost informiranja lokalnega prebivalstva o predvideni gradnji. Občine so
namreč pravočasno pričele obveščati lokalno javnost o
predvideni gradnji centra, tako da so krajani pristali na
gradnjo odlagališča in projekt ni bil deležen negativne
medijske kampanje. Večjega nasprotovanja projekt ni
bil deležen niti s strani prebivalcev naselij Puconci in
Vaneča, ki so najbližje odlagališču.

Evropski sklad za regionalni razvoj
Družinski hotel Savica na Bledu
Konec aprila je družba Sava Hoteli Bled, d.d., na Bledu
odprla družinski hotel Savica, ki predstavlja novost v
Sloveniji, saj gre za prvi hotel, v katerem družine predstavljajo glavni ciljni segment gostov, čemur je povsem prilagojena tudi ponudba.
Hotel Savica je bil odprt v prenovljenem apartmajskem
objektu hotela Golf. Družba Sava Hoteli Bled je prenovo pričela v mesecu oktobru 2007 in jo zaključila konec aprila 2008. Dela so obsegala temeljito prenovo
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namestitvenega dela s preoblikovanjem nekdanjih
apartmajev v hotelske sobe, dograditev novih in prenovo obstoječih kopalnic, izgradnjo zajtrkovalnice in
kuhinje ter prenovo skupnih prostorov.
Vrednost celotne investicije je znašala 3,8 milijona
evrov, pri čemer je družba Sava Hoteli Bled v okviru javnega razpisa Dvig konkurenčnosti turističnega
gospodarstva – turistična infrastruktura, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo pridobila tudi 904
tisoč evrov nepovratnih sredstev (vključujoč sredstva
Evropskega sklada za regionalni razvoj).

Rezultati investicije
Ob pridobitvi novih ležišč in ponudbe dve leti po investiciji, torej v letu 2010, lahko pričakujemo 13.401
tujih in 1.092 domačih gostov, kar je skupaj 14.493
gostov vezanih na investicijo. Število nočitev naj bi se
dve leti po zaključku projekta povečala na 47.500, torej 44.223 tujih in 3.277 domačih gostov. Pričakujemo
lahko tudi povečano število zaposlitev za 18 delovnih
mest, tako naj bi bilo v letu 2010 povprečno zaposlenih 20, oziroma 21 ljudi.
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Ključni dosežki na projektu
V hotelu je po novem na voljo 96 sob in 14 apartmajev, opremljenih s kuhinjo (16% dvig namestitvenih kapacitet). Z namenom večje energetske
učinkovitosti so objekt priključili na toplotno črpalko,
ki za ogrevanje in hlajenje uporablja termalno vodo,
obnovljena je bila fasada, na novo izolirana in prekrita
pa je bila tudi streha. Na podlagi tega je novi hotel Savica prejel energetsko izkaznico in je uvrščen v razred
energetske učinkovitosti B, kar je najvišji razred, ki ga
lahko pridobijo obnovljeni objekti.
Ponudba hotela Savica je posebej prilagojena
družinam z otroki. Tako so jim v hotelu na voljo posebne družinske sobe, ki omogočajo udobno namestitev družin v dveh povezanih sobah, ki sta opremljeni
vsaka s svojo kopalnico. Otroci ne spijo na pomožnih
ležiščih, ampak so jim na voljo standardne postelje ali
posebne otroške posteljice. V sobah je poskrbljeno
za varnost in udobje najmlajših. Na voljo so na primer zaščite za električne vtičnice, pručke za kopalnico in posebna otroška sedala za stranišče. V hotelu
je opremljena tudi posebna otroška igralnica, kjer
dnevno poteka animacijski program. Ta je v prvi vrsti

namenjen otrokom, aktivnosti pa so oblikovane tako,
da pri njih lahko sodeluje cela družina. Vodilo pri zasnovi animacijskega programa je bila predvsem ideja
o druženju in kakovostnem skupnem preživljanju
dopusta. V hotelu Savica so za družine pripravili tudi
številne druge ugodnosti, od brezplačnega bivanja
za otroke do 12. leta do izposoje opreme in negovalnih potrebščin za najmlajše.

Hotel Savica je prispeval k povečanju dokaj omejenih
prenočitvenih kapacitet na Bledu in s prijetno atmosfero ter osebno gostoljubnostjo pripomogel k doseganju dolgoročnega razvoja turizma na Bledu.

Evropski socialni sklad
Mlada raziskovalka iz gospodarstva generacija 2007
Evropski socialni sklad je zagotovil soﬁnanciranje raziskovalnega dela mladih raziskovalcev iz generacije
2007, in sicer v višini 20.423.529 EUR nepovratnih sredstev do pridobitve doktorata znanosti, od tega je v

letu 2008 na razpolago 5.965.584 EUR. Javni razpis je v
začetku leta za Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo izvedla Javna agencija za tehnološki
razvoj Republike Slovenije. Javni razpis se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete:
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Vzorčevalnik zraka (Biotest, RCS High Flow,
Nemčija), ki ga raziskovalka uporablja pri svojem
raziskovalnem delu, predstavlja najbolj varen in
učinkovit sistem za vzorčenje, primeren je tudi za
okoljski monitoring. Omogoča večji pretok zraka in
vzorči direktno na gojišče.
pljučnica, astma, prehladna obolenja in druge respiratorne infekcije, vnetje očesa ali prebavne motnje.
Cilj projekta na inštitutu je razvoj modernih molekularno-bioloških tehnik, analiza mikrobnih združb v zraku in
detekcija speciﬁčnih mikroorganizmov. Njihov namen
je aplicirati izsledke temeljne raziskave v medicini, farmaciji, živilski industriji, ekologiji in varnosti, saj je njihovo
vodilo ne le slediti trendom tujine, ampak jih tudi soustvarjati. Njihov moto pa se sklada z namenom javnega
razpisa, ki je med drugim ustvariti pogoje za učinkovit
pretok znanja med znanstveno-raziskovalno sfero ter
uporabniki znanja.
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Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve: Strokovnjaki in raziskovalci za
konkurenčnost podjetij. Namen razpisa je povečanje
kakovosti in uporabnosti znanstvenega raziskovalnega dela ter spodbujanje ustanavljanja in krepitev
raziskovalnih skupin v gospodarstvu.
Z namenom uspešnega soočanja z izzivi v gospodarstvu, je na razpis svojo kandidatko za mlado raziskovalko
iz gospodarstva uspešno prijavil tudi Inštitut za ﬁzikalno
biologijo d.o.o.. Evropski socialni sklad tako soﬁnancira
stroške, povezane z raziskovalnim delom mlade raziskovalke do pridobitve naslova doktor znanosti, kot so njena plača, mentorski dodatek, stroški materiala, amortizacije instrumentov, strojev, naprav idr.
Primarna usmeritev inštituta je delo na področju raziskav in razvoja. Sodelujejo tako z raziskovalnimi organizacijami kot z razvojnimi oddelki v gospodarstvu,
saj menijo, da je oblikovanje sinergij bistveno, če želijo
ustvarjati znanstvene dosežke. Delo mlade raziskovalke
je usmerjeno v potrebe Inštituta za ﬁzikalno biologijo
in mora biti opravljeno na nivoju temeljnih raziskav,
katerih rezultati nimajo neposredne praktične uporabe. Rezultate svojega dela bo utemeljila v svojem doktorskem delu po zaključku podiplomskega študija.
Program raziskovalnega dela raziskovalke na inštitutu
poteka pod vodstvom mentorja, in se nanaša na
BIOAEROSOLE – mikroorganizme v zraku. Bioaerosoli
so mikroorganizmi, delci, plini ali fragmenti biološkega
izvora v zraku, ki jih najdemo povsod. Nekateri izmed njih lahko pri dihanju povzročijo bolezni kot so

NAPOVED DOGODKOV
Vabimo vas na seminar “Največja tveganja za nepravilnosti v postopkih javnega
naročanja in problematika črpanja evropskih sredstev”, ki ga organizira Služba Vlade RS
za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Seminar bo potekal v torek, 18. novembra 2008 v dvorani Kolosej v Ljubljani.
Seminar je brezplačen.
Več informacij in prijave so možne na elektronskem naslovu:

andreja.podpeskar@gov.si
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KONTAKTNE OSEBE INSTITUCIJ, KI SO VKLJUČENE V IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE
najdete na spletni strani

http://www.euskladi.si/kontakti/default.aspx

OBVESTILA
1. Obveščamo vas, da so 1. spremembe in dopolnitve Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje

javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 objavljene na spletni strani:
http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/
2. Najpogostejša vprašanja glede navodil za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in struktur-

nih skladih v programskem obdobju 2007-2013 pa so objavljena na spletni strani:
http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/ spodaj.
3. Pozivamo vse upravičence in izvajalce, ki ste dolžni postaviti oglasno desko (oz. gradbiščno tablo) in razlagalno

tablo, da pošljete le-te v predogled na enega od spodnjih naslovov v izogib kasnejšim večjim nepravilnostim.

Kohezijski sklad:
Evropski sklad za regionalni razvoj:
Evropski socialni sklad:
Tehnična pomoč:

Branka Markovič, branka.markovic@gov.si
Gregor Greif, gregor.greif@gov.si
Urška Maček, urska.macek@gov.si
Maja Martinšek, maja.martinsek@gov.si
Romana Jenko, romana.jenko@gov.si
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4. Kontaktne osebe za obveščanje in informiranje javnosti na organu upravljanja:

5. Na spletni strani http://www.euskladi.si/razpisi je objavljen tudi seznam upravičencev, ki so bili deležni

ﬁnančne pomoči Evropske unije.
6. Pozivamo vas, da lahko aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako

lahko predlagate primere dobrih praks, saj bodo z vašo pomočjo dosegale svoj namen.
Svoje predloge lahko pošljete na naslednji elektronski naslov: euskladi.svlr@gov.si.
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