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Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
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UVOD
Pred vami je prva številka e-novic, s katerimi vas želimo obveščati o dogajanju na področju
kohezijske politike v Sloveniji. E-novice bodo izhajale glede na dinamiko dogajanja in bodo
vsebovale rubrike kot so razpisi, primeri dobrih praks, napoved dogodkov, obvestila, idr.

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

4. Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb za leto 2008.

1. Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za

Rok za oddajo vlog: 10.9.2008.

regionalni razvoj - ESRR, Dvig konkurenčnosti turističnega
5. Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno

Razpis je odprtega tipa. Naslednje javno odpiranje je

brezposelnih oseb za leto 2008.

19.11.2008.

Rok za oddajo vlog: 10.9.2008.

2. Javni razpis za soﬁnanciranje projektov izgradnje

6. Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja mladih brezpo-

tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okvi-

selnih oseb za leto 2008.

ru gospodarsko-razvojno-logističnih središč.

Rok za oddajo vlog: 10.9.2008.

Rok za oddajo vlog: 15.10.2008 do 15.30.
7. Javni razpis Spodbujanje mobilnosti visokokvaliﬁcira3. Četrti javni razpis za prednostno usmeritev »regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa

nega osebja.
Rok za oddajo vlog: 30.10.2008.

krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
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gospodarstva - turistična infrastruktura.

2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«.
Rok za oddajo vlog: 15.09.2008.

Cilj 3
1. 1. javni razpis v okviru Operativnega programa Slove-

Evropski socialni sklad

nija - Madžarska 2007-2013/a Szlovénia-Magyarország
Operatív program 2007-2013 első pályázati felhívása.

1. Javni razpis »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – gene-

Rok za oddajo vlog: 30.10.2008.

racija 2008«.
Rok za oddajo vlog: 11.09.2008.

2. 1. javni razpis v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013.

2. Javni razpis za izvajanje projektov s področja socialnih

Rok za oddajo vlog: 20.10.2008.

in državljanskih kompetenc za obdobje 2008-2010.
Rok za oddajo vlog: 5.9.2008.

3. 1. skupni javni razpis za izbor projektov v okviru Operativnega programa Slovenija - Avstrija 2007-2013

3. Javni razpis za izvajanje projektov s področij Kulturna
vzgoja in bralna pismenost za obdobje od 2008 do
2011.
Rok za oddajo vlog: 5.9.2008.

Rok za oddajo vlog: 30.9.2008.
Več informacij o razpisih pa najdete na spletni strani:

http://www.euskladi.si/razpisi/default.aspx
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PRIMERI DOBRIH PRAKS
Kohezijski sklad
Avtocestni odsek Beltinci – Lendava je bil 19.8.2008 slovesno odprt s strani predsednika Vlade
RS Janeza Janše in njegovega madžarskega kolega Ferenc-a Gyurcsany-ja. Omenjeni projekt,
katerega skupna vrednost znaša dobrih 116 milijonov evrov, je del Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in bo soﬁnanciran iz sredstev Kohezijskega sklada, in sicer v višini 41,6 milijona evrov. To je prvi potrjeni tako
imenovani veliki projekt iz Slovenije v novem programskem obdobju (2007-2013).
delitve pomoči. Gradnja avtocestnega odseka Beltinci – Lendava se je začela leta 2006.
V okviru Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, ki je
podlaga za črpanje zlasti iz Kohezijskega sklada, si je
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Predmet naložbe je izgradnja 17,2 km dolge
štiripasovne avtoceste na odseku Beltinci – Lendava.
Avtocestni odsek je del avtoceste Maribor – Lenart
– Beltinci – Pince in bo najbolj koristila prebivalcem
Pomurja in Štajerske. Zaradi avtoceste naselja in mesta (kot so npr. Lenart, Beltinci, Gornja Radgona, Radenci, Murska Sobota) ne
bodo več obremenjena s
tranzitnim prometom, zato
bodo postala bolj turistično
privlačna. Na avtocestnem
odseku Beltinci-Lendava se
bo na avtocesto preusmerila večina težkega tovornega prometa (približno
94 %), tako da naj bi na
obstoječi glavni cesti ostalo
zgolj 6 odstotkov tovrstnega prometa.
Omenjeni avtocestni odsek je del avtoceste med
Koprom in Lendavo ter tako tudi del vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) oz. nekdanjega V.
evropskega koridorja od Barcelone do Kijeva.

Slovenija izpogajala 1,6 milijarde evrov za posodobitev ali novogradnjo infrastrukture s področja okolja
in prometa.

Pri pripravi vloge za velik projekt je sodelovala tudi
pobuda JASPERS, ki predstavlja skupno pomoč
Evropske komisije, Evropske investicijske banke
(EIB) in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD)
pri pripravi velikih projektov in zagotavlja celovito
pomoč v vseh fazah projektnega cikla od začetne
opredelitve projekta do odločitve Komisije glede do-

V programskem obdobju 2007-2013 Evropska komisija potrjuje le tiste projekte, ki so soﬁnancirani iz
Kohezijskega sklada ali Evropskega sklada za regionalni razvoj, katerih skupna vrednost presega 25
milijonov evrov na področju okolja ter 50 milijonov
evrov na področju prometa. Projekte pod omenjenima vrednostima pa potrjujejo države članice.
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Nanoelektronika in naprave za nanotehnologijo
Merjenja časovne odvisnosti fotovzbujenih nosilcev
naboja so bila uporabljena pri preiskavi električnih
nosilcev naboja v tankoslojnih organskih tranzistorjih.
Na področju transientnih meritev pa je bilo ugotovljeno, da se po časovna odvisnost toka fotovzbujenih nosilcev naboja ujema s hipotezo o nehomogenem električnem polju v aktivni plasti.
Projekt je pridobil sredstva v višini 3.421.795€, od tega
je prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj
znašal 1.924.762€.
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Projekt je namenjen razvoju lastnega znanja in osnovnih tehnoloških postopkov, potrebnih za razvoj nanotehnologije v Sloveniji. Z osvojitvijo tehnologije
risanja vezij na nanometrski ravni je predvidena tudi
demonstracija nekaterih osnovnih elementov, narejenih z nanolitograﬁjo. Z elektronsko nanolitograﬁjo se riše precizne elektronske kontakte, s katerimi
se lahko v povezavi z AFM mikroskopijo meri prevodnosti objektov velikosti tudi pod deset nanometrov.
Tehnološki izziv projekta predstavlja predvsem izgradnja ustrezne aparature za risanje vezij z elektronskim snopom, ki zaradi valovne dolžine elektronov
omogoča bistveno večjo resolucijo kot jo dovoli fotolitograﬁja, osvojitev tehnologije samega litografskega
postopka in demonstracija uporabnosti tehnologije
za izdelavo različnih naprav podpore ipd.
Izdelana je bila laboratorijska naprava za nanolitograﬁjo, kjer gre za elektronski vmesnik med računalnikom
in elektronskim mikroskopom, ki se ga krmili z ustrezno programsko opremo.

Ključni dosežki na projektu
Naprava za nanolitograﬁjo je omogočila izdelavo
drobnih elektronskih vezij, katere se je lahko uporabilo za meritev lastnosti nanomaterialov.
Elektronska vezja z vgrajenimi nanomateriali so zanimiva zaradi svoje odzivnosti na zunanje parametre
(temperatura, sestava ozračja,...).
V slovenskem prostoru so se tako postavile nove metode karakterizacije nanostrukturiranih hladnih emiterjev.
S pomočjo elektroforeze je uspela vgraditev elektronske emitere v miniaturno elektronsko puško, ki
je bila uspešno testirana v elektronskem mikroskopu
s prikazanim uspehom.

Projekt je prijavljen tudi na tekmovanje »Regio Stars
2009«, ki ga organizira Evropska komisija (GD za regionalno politiko).
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Evropski socialni sklad
Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM je javno
veljavni program neformalnega izobraževanja za
odrasle, ki je namenjen mlajšim brezposelnim odraslim v starosti od 15 do 25 let, ki si niso pridobili izobrazbe ali poklica in se zaradi odsotnosti pomoči iz
okolja znajdejo v socialni praznini.
Osnovni namen programa je, da mladim, ki so prekinili šolanje, ne da bi si pridobili poklic, pomaga pri
preseganju socialne osamelosti in jih spodbudi k nadaljevanju in dokončanju šolanja oz. pridobitvi izobrazbe ali poklica. Pri mladih, kjer v danem trenutku
to ni mogoče, spodbuja pridobivanje zmožnosti in
spretnosti, ki jim pomagajo pri iskanju zaposlitve in
zaposlovanju.

prav temeljna potreba mladih, ki se vključujejo v program.
Program je za udeležence brezplačen. V program se
formalno lahko vključijo za obdobje od treh mesecev do enega leta. Dolžina posamezne vključitve pa
je odvisna od potreb udeleženca oz. od tega, kako
udeleženec dosega zastavljene cilje. Udeležba v programu je prostovoljna.
Program je pridobil sredstva v višini 66.508€, od tega
je prispevek Evropskega socialnega sklada znašal
49.881€.

Temeljni cilji programa so: osebnostna rast, splošno
izobraževanje ter oblikovanje poklicne, socialne in
kulturne identitete.
Program je usmerjen k temu, da mladi dejavno odkrivajo in spoznavajo čim več različnih možnosti, poti,
oblik in ljudi, s pomočjo katerih lahko presežejo socialno izključenost oz. se dejavno vključijo v družbo.
Med tem, ko išče najustreznejše možnosti za posameznika, program PUM spodbuja tudi medsektorsko sodelovanje različnih ustanov ter pospešuje
medsebojno povezovanje in samopomoč med
mladimi. PUM je zasnovan tako, da mladim pomaga
ustvarjalno in dejavno stopiti v družbeno življenje,
da so sposobni učinkovito iskati in identiﬁcirati zaposlitvene priložnosti, konkurenčno predstavljati
svoje znanje, izkušnje, zmožnosti ter osebne odlike.
Učenje poteka v interakciji z lokalnim okoljem, kjer
program poteka. Program PUM ne ponuja šolskih
predmetov in klasičnih šolskih ur, pač pa mentorji
pomagajo mladim pri učenju, ki poteka znotraj učnih
projektov. Pri tem so udeleženci ves čas dejavni – od
izbire in načrtovanja učnega projekta, do izpeljave
in končnega vrednotenja. Zaradi svoje odprtosti in
neposrednega učenja v/za/z okoljem ima PUM tudi
veliko socialno-integracijsko vrednost, ki je pravza-

Po evalvacijski študiji se je izkazalo da dve tretjini
udeležencev dosegata zastavljene cilje programa:
40,4 odstotka jih v enem letu ali pozneje nadaljuje
šolanje, 23,7 odstotka se jih zaposli za določen ali
nedoločen čas.
Program PUM je tudi prejemnik priznanja za prvo mesto med programi socialne politike v okviru Evropskih
skupnosti - European Regional Champions Awards
2007, ki ga podeljuje Odbor regij v sodelovanju z revijo The Parliament Regional Review. PUM je nagrado
prejel 28.11.2007.
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Rezultati programa
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NAPOVED DOGODKOV
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko vas vabi v petek, 12. septembra 2008
na veliki informativni dogodek v hotel Habakuk v
Mariboru.

Operativnega programa regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (OP RR) kot tudi projekti
oz. operacije, ki se bodo izvajale s sredstvi, pridobljenimi v okviru omenjenih operativnih programov.

V okviru velikega informativnega dogodka bo predstavljeno izvajanje Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007-2013 (OP RČV) in

Več informacij na spletni strani:
http://www.euskladi.si/novice/Default.aspx

KONTAKTNE OSEBE INSTITUCIJ, KI SO VKLJUČENE V IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE
najdete na spletni strani

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

1. Obveščamo vas, da od 11.7.2008 veljajo 1. spremembe in dopolnitve Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.
Spletna stran: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/
2. Konec junija pa je Ninamedia d.o.o. izvedla anketo »Poznavanje namembnosti in možnosti črpanja
evropskih sredstev v Sloveniji«, katere rezultati so objavljeni na spletni strani
http://www.euskladi.si/publikacije/raziskave/
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OBVESTILA

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 nepravilnostim.
4. Kontaktne osebe za obveščanje in informiranje javnosti na organu upravljanja:
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
Nataša Rojšek, natasa.rojsek@gov.si
Romana Jenko, romana.jenko@gov.si

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