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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

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo programe tudi izvajal, pripravilo naslednje programe:
Za program Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb je na razpolago
28.643.750,00 EUR.
Razpisni roki so vsak zadnji petek v mesecu do 24. septembra 2010 oz. do razdelitve sredstev.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/30-01-09/30-01-09ZaposliMe.htm
Za program Usposabljanja na delovnem mestu 2009/2010 je na razpolago 6.319.240,00 EUR.
Javno povabilo izvajalcem usposabljanja - delodajalcem je ODPRTO, in sicer najdlje do 31. marca 2010.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/23-04-09/23-04-09.htm
Za program Usposabljanja na delovnem mestu 2009/2011 je na razpolago 11.323.179,00 EUR.
Javno povabilo izvajalcem usposabljanja – delodajalcem za izvedbo programa je odprto do porabe sredstev, vendar
najdlje do 1. marca 2011.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/16-10-09/16-10-09.htm
Za program Znanje uresničuje sanje je na razpolago 6.250.000,00 EUR.
Namen javnega razpisa je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in temeljnih veščin
(ključnih kompetenc) za zaposlene, prednostno za ciljne skupine zaposlenih, ki jim grozi izguba zaposlitve.

RAZPISI

Razpisni roki so 12. marca 2010, 11. junija 2010 in 27. avgusta 2010.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/22-05-09/22-05-09.htm
Neposredna potrditev operacije – program Usposabljanje zaposlenih, ki so napoteni na začasno čakanje na delo
Programe je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo
program tudi izvajal. Namen programa je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in
temeljnih veščin (ključnih kompetenc) za zaposlene, ki so na začasnem čakanju na delo.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 12.921.238,48 EUR.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/ZaDelodajalce/ZDPNP/DelnoPovraciloNadPlac.htm
Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010
Na javni razpis se lahko prijavite tržni ali netržni delodajalci, ki se v svojih projektih ukvarjate s socialnim vključevanjem
ranljivih skupin, spoštovanjem človekovih pravic, preprečevanjem diskriminacije in zagotavljanjem enakih možnosti, z
mediacijo na različnih področjih, motivacijo in poklicno orientacijo, načrtovanjem kariere, usposabljanjem in izobraževanjem, s kulturo, razvojem podeželja in turizma, ekologijo in varovanjem okolja.
Javni razpis omogoča delodajalcem pridobitev subvencije 15.000,00 EUR za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb
za najmanj 18 mesecev za polni delovni čas, po predhodnem 1-mesečnem usposabljanju te osebe na delovnem mestu
pri istem delodajalcu.
V usposabljanje in zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot 12 mesecev
v zadnjih 16 mesecih prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, in sicer v evidenci brezposelnih oseb ali v evidenci oseb,
vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 15.754.320,00 EUR
Roki za oddajo prijav so: 29. januar 2010 do 12. ure, 31. marec 2010 do 12. ure, 31. maj 2010 do 12. ure.
Več informacij na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/04-09-09DBO/04-09-09.htm
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Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov Absolvent - aktiviraj in
zaposli se
Javni razpis omogoča delodajalcem usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencijo za zaposlitev diplomantov, ki so kot absolventi pri delodajalcu uspešno opravili usposabljanje na delovnem mestu. Usposabljanje traja
od 1 do največ 6 mesecev. Delodajalcem se povrnejo upravičeni stroški za usposabljanje absolventov, subvencija 2.000
EUR pa se delodajalcem dodeli za zaposlitev diplomanta za polni delovni čas za najmanj 6 mesecev.
Delodajalci lahko za potrebe konkretnega delovnega mesta usposabljate od 1 do 5 študentov absolventov, ki jih po
uspešno opravljenem usposabljanju in diplomi zaposlite s pomočjo subvencije.

Kohezijski e-kotiček

RAZPISI

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 2.700.000,00 EUR.
Roki za oddajo prijav so: 29. januarja 2010 do 12. ure in 31. marca 2010 do 12. ure.
Več informacij: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/04-09-09Absolventi/04-09-09Absolventi.htm
Program Subvencije za samozaposlitev – posebno obvestilo
Zaradi omejenih sredstev nove vključitve v program od 6. oktobra 2009 niso več mogoče. V pripravi je nov program za
leto 2010.
Subvencijo za samozaposlitev v tem letu še lahko pridobijo osebe, ki imajo za ta namen že podpisan zaposlitveni načrt
oziroma so že bile napotene na delavnico Priprava na samozaposlitev, ki je skupaj s podpisanim zaposlitvenim načrtom pogoj za pridobitev subvencije.

Ministrstvo za gospodarstvo
1.

Javni razpis za sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin.
Posredniško telo je Ministrstvo za gospodarsko, agent pa Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije. Namen
razpisa je spodbuditi podjetja k vključevanju visoko kvalificiranih strokovnjakov za delo na razvojno raziskovalnih
aktivnostih podjetja, glede na njihova strokovna znanja in/ali izobrazbeno strukturo. S subvencioniranjem razvojnih
projektov podjetij, ki jih izvajajo interdisciplinarne skupine, želimo podpreti izgradnjo in dopolnjevanje kompetenc
zaposlenih na področju razvoja, s poudarkom na razvoju in nadgradnji naravoslovno-tehničnih kompetenc v gospodarstvu.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 10.000.000,00 EUR.
Roka za oddajo vlog sta še: 11. 02. 2010 in 12. 05. 2010.
Več na: http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=35

2.

Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja (št. II).
Posredniško telo je Ministrstvo za gospodarstvo, izvajalec pa Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije.
Namen razpisa je povečati kakovost in praktično uporabnost znanstvenega in raziskovalno razvojnega dela, pretok
znanja med znanstveno raziskovalno sfero ter gospodarstvom in spodbujanje sodelovanja med raziskovalnimi inštituti, univerzami ter gospodarstvom.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 4.000.000,00 EUR.
Roka za oddajo vlog sta še 22. 02. 2010 in 20. 04. 2010.
Več na: http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=39
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Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
1.

Javni razpis »Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010« je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2009 in 2010 za sofinanciranje aktivnosti vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v teh letih je 1.095.056,44 EUR.
Rok za drugo odpiranje je 15. 01. 2010 do 14. ure.
Več informacij na: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=903

Ministrstvo za šolstvo in šport
1.

Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010
Predmet javnega povabila je sofinanciranje izobraževanja odraslih v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010
za zaključen letnik po programu nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, poklicno tehničnega, gimnazijskega izobraževanja ali za zaključeno izobraževanje po teh programih z maturo (splošno ali poklicno) ali z
zaključnim izpitom in sofinanciranje v celoti opravljenega delovodskega, poslovodskega ali mojstrskega izpita v šolskih
letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 6.314.000,00 EUR.
Rok prijave je 31. avgust 2010 oz. do porabe sredstev.
Več informacij na: http://www.sklad-kadri.si/index.cgi?jezik=slo&kat=528

Kohezijski sklad
Aktualna razpisa s področja trajnostne rabe energije
V okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za
okolje in prostor (MOP) 15. Maja objavilo dva javna razpisa s področja trajnostne rabe energije, ki ju delno sofinancira
Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada:
1.

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v letih 2009, 2010 in 2011
je dodelitev 7 milijonov evrov nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso (DOLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme DOLB kot tudi 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.
Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 01. 2011. Roki dospelosti za odpiranja so vsak drugi
delovni četrtek v mesecu, v dvomesečnih razmikih.

2. Predmet 3 milijone evrov vrednega javnega razpisa za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na

lesno biomaso za leti 2009 in 2010 je dodelitev nepovratnih sredstev po načelu »de minimis« za sofinanciranje
projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso (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.
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Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 05. 2010. Roki dospelosti za odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu, v dvomesečnih razmikih.
Kontaktni osebi za omenjena razpisa sta:
Jani Turk, e-naslov: jani.turk@gov.si in
Lojze Šubic, e-naslov: lojze.subic@gov.si.

Kohezijski e-kotiček

RAZPISI

Več informacij o aktualnih razpisih in izdanih odločbah najdete na:
http://www.euskladi.si/razpisi/default.aspx in na http://www.euskladi.si/novice/Default.aspx.

DOBRE PRAKSE

Evropski socialni sklad
Projekt »Bošnjaki med nami – usposabljanje za sožitje kultur«
Ministrstvo za kulturo je v okviru 4. razvojne prioritete
“Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti” in
prednostne usmeritve 4.3:” Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti”, pripravilo že dva razpisa, katerih splošni
cilj je krepitev zaposljivost pripadnikov ranljivih skupin
na področju kulture z usposabljanjem lastnih strokovnih
kadrov upravičenih prijaviteljev in/ali pripadnikov ranljivih
skupin. V okviru javnega razpisa za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na
področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v
okviru Evropskega socialnega
sklada, je bil leta 2008 kot eden
izmed upravičencev izbran
tudi Kulturno-izobraževalni
zavod Averroes iz Ljubljane.
Kulturno-izobraževalni zavod
Averroes je bil ustanovljen
aprila leta 2008 v Ljubljani, ime
pa je dobil po enem največjih filozofov in vsestranskih
znanstvenikov srednjega veka.
Zavod Averroes se ukvarja in
se namerava tudi v prihodnje
ukvarjati predvsem s kulturno-izobraževalnimi projekti,
katerih namen je zbliževati in
spoznavati ter širši javnosti
približevati različne kulture na
Slovenskem.
Od 05. 09. 2008 do 31. 10. 2009
so izvajali tudi projekt »Bošnjaki med nami – usposabljanje

za sožitje kultur«. Za omenjeni projekt so pridobili 78.523,04
EUR sredstev, v okviru že omenjenega javnega razpisa Ministrstva za kulturo, iz Evropskega socialnega sklada.
Krovni projekt je bil Letni festival Bošnjakov, povsem inovativen in nov program, ki prispeva k profesionalizaciji in dvigu
ravni tako imenovanih „etničnih“ dejavnosti, z izmenjavo
filozofske misli, prevodne proze in poezije in zavedanja kulturnih razlik in podobnosti s pomočjo okroglih miz, predavanj, filmov, izmenjave pesnikov in pisateljev ter glasbenih
prireditev. Namenjeni so širši izobraženi slovenski publiki
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in predstavljajo bošnjaško manjšino tudi kot intelektualno
zanimivo skupino, ki ima marsikaj ponuditi k živopisanosti
slovenske družbe.
Ciljna skupina projekta so bili Bošnjaki. V Slovenijo so večinoma prišli v sedemdesetih letih kot ekonomska emigracija.
Ne glede na to, ali so ohranili versko prepričanje ali ne, in
ne glede na to, da v tej generaciji številni med njimi govorijo predvsem slovensko in so tako pravnoformalno kot po
pripadnosti tudi Slovenci, pa jih družijo kulturne navade, kot
na primer posebna hrana, močnejše družinske vezi, šege ob
rojstvu, poroki in smrti, zgodovina (še zlasti zadnja grozovita
vojna), zavest pripadnosti in jezik, ki se še vedno uporablja v
družini. Videti je, kot da so odlično integrirani, vendar je to
varljivo: Slovenci ne vedo skoraj ničesar o njihovi kulturi, oni
pa v resnici premalo o slovenski. Zato obstaja med manjšino in večino nepotrebna napetost. V družini se še vedno
govori bosanščina, kar je dodano bogastvo, vendar pomeni

pomanjkljivo znanje slovenščine in s tem slabšo zaposljivost na višji ravni.
S projektom »Bošnjaki med nami – usposabljanje za
sožitje kultur« se zavod Averroes loteva preseganja
značilne zaprtosti Bošnjakov in načenja vprašanje ciljne
usposobljenosti na področju višjih oblik kulture in s tem
boljše zaposljivosti, h kateri bodo po načelu domino
učinka prispevali sami usposobljenci. Posledica bo večja
samozavest in usposobljenost manjšine, prenos znanja, izmenjava kulturnih vrednot in višja zaposljivost. V
dobrem letu trajanja projekta so zaposlili in usposobili
menedžerja kulturnih dogodkov, usposobili so še 6 organizatorjev kulturnih prireditev in za zaključek uspešno
izvedli letni festival Bošnjakov »Zlate lilije«, od 08. – 10.
2009 v gradu Fužine v Ljubljani. Pot in priprava festivala
sta bila del celotnega projekta.

Evropski sklad za regionalni razvoj
Razvoj hibridne jahte GREENLINE
V okviru razpisa Neposredne spodbude za raziskovalno
razvojne dejavnosti v podjetjih - Projekti 2008 (Ministrstvo za gospodarstvo/Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije) je bil eden izmed upravičencev SEAWAY
GROUP, NAVTIČNO PODJETJE, D.O.O., katerega operacija
se imenuje Razvoj hibridne jahte Greenline. Začetek projekta je bil 23. 10. 2008, predviden zaključek pa 30. 11. 2009.
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Vrednost celotnega projekta znaša 503.300,00 EUR, medtem
ko je vrednost sofinanciranja 300.000,00 EUR.
Osnovni namen operacije je razviti motorno jahto, ki se
bo lahko s svojimi lastnostmi uspešno kosala z vsemi izzivi
današnjega sveta, kot so: vse višje cene nafte, globalno ogrevanje, pomanjkanje fosilnih goriv, finančna kriza, ekološka

naravnanost kupec. Cilj operacije je tako razviti prvo hibridno motorno jahto na svetu, ki je hkrati tudi končni izdelek
projekta (končna izdelka sta še inovativni trup in električni
sistem). Operacija rešuje problematiko okoljskega onesnaževanja, energetske neodvisnosti in cene tovrstnih motornih
jaht.
Operacija se deli na tri sklope aktivnosti. V prvi sklopu operacije (zasnova in načrtovanje) je podjetje izdelalo koncept,
načrt jahte ter design z načrtom trupa, h katerim so dodali
še modele bulkheadov, model školjke, modele prekatov,
kompozitni laminat in načrt palube.
V okviru drugega sklopa aktivnosti (kompozitna faza) je
podjetje izdelalo naslednje izdelke operacije: kalupi bulkheadov, bulkhead-i (rebraste ojačitve), kalup školjke, osnovna
školjka, kalupi prekatov, balastni prekati, ostali manjši modeli, ostali manjši kalupi, podstavek za gorivni rezervoar, sistem
balastnih tankov, privezni obroči, stringerji, podstavek za
akumulatorje, barvane površine, trup plovila, model motornega pokrova, kalupi motornega pokrova, pokrov motorja,
palubni laminat, modeli palubnih površin, kalupi palubnih
površin, palubne površine, ojačitve, vzdolžni stringerji, peščeni top-coat, jeklena konstrukcija, podstavek za konzolo,

12/09

načrt električnih sistemov, el napeljava, vgrajeni akumulatorji/baterije, gorivni rezervoar in načrt testiranj.
V zadnjem sklopu (integracijska faza) je bila izdelana oz.
vgrajena paluba, palubna oprema, streha iz sončnih celic,
elektromotor, sistem hlajenja elektromotorja, hibridna
kontrolna enota, nadzorna plošča, električni sistem, motorni sklop, izpušne cevi, ventilacijski sistem, ostala manjša
oprema pogona, propeler, krmilo, volanski obroč, klasični
pogon in design notranjosti.

Kohezijski e-kotiček
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Razvoj hibridne jahte tako omogoča uresničevanje naslednjih ciljev: odpiranje (kreiranje) novega tržnega segmenta
(razvoj blagovne znamke), prispevanje k čistejšemu okolju,
dviganje ugleda podjetja Seaway Group, povečanje vlaganja
v raziskave in razvoj (povečanje števila ljudi v RR oddelkih
in s tem povečanje razvojnega potenciala, osvajanje novih
tehnologij in adaptiranje osvojenih tehnologij. Sama izvedba operacije pa tako predstavlja ukrepe neposrednih spodbujanj podjetij k pospešenim vlaganjem lastnih sredstev v
raziskovalno in razvojno dejavnost v smeri tehnološkega
razvoja in inovativnosti ter krepitev svojega konkurenčnega
položaja na slovenskem, evropskih in tujih trgih. Evropska

Kohezijski sklad
Avtocestni odsek Slivnica-Draženci s finančnim prispevkom EU
Evropska komisija je v začetku novembra izdala odločbo o velikem projektu za izgradnjo 19,8 kilometra dolgega
avtocestnega odseka Slivnica-Draženci, ki je bil prometu izročen julija letos. Omenjeni projekt, katerega skupna vrednost znaša dobrih 278 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 dobrih 88,3 milijona
evrov.

www.euskladi.si
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Projekt, ki je del avtoceste Maribor – Slivnica – Draženci –
Gruškovje bo najbolj koristil prebivalcem Štajerske. Zaradi
avtoceste naselja in mesta na območju Maribora in Ptuja
ne bodo več obremenjena s tranzitnim prometom, zato
bodo ta naselja postala bolj turistično privlačna, kar jim bo
dopuščalo možnost za razvoj. Projekt bo tudi koristil uporabnikom cestne infrastrukture s povečanjem zmogljivosti
omrežja, preusmeritvijo velike večine tranzitnega prometa
na avtocesto in povečanjem varnosti v prometu.
Avtocestni odsek in deviacije vključujejo 292-metrski viadukt, pet mostov, 23 nadvozov, pet podvozov in en prepust.
Na avtocesti je tudi obojestransko počivališče Dravsko
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polje. Avtocestna baza - izpostava Ptuj je predvidena v priključku Hajdina.
Slovenija je letos od 88,3 milijona evrov, kolikor je predvidenih za sofinanciranje tega odseka s strani EU, uspešno
počrpala že 41 milijonov evrov.
V okviru OP ROPI so s področja avtocest predvideni še trije
projekti, in sicer dva odseka na avtocesti A2 Pluska – Ponikve in Ponikve – Hrastje ter avtocestni odsek Beltinci – Lendava, za katerega je EK odločbo izdala v letu 2008, ko je bil
omenjeni odsek tudi izročen prometu.
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Anketa

Z namenom približanja Kohezijskega E-kotička vašim potrebam, smo na spletno stran umestili kratko anketo o uporabnosti
in všečnosti e-novičk. Ker vaše mnenje šteje, vas vabimo, da sledite aktivni povezavi in odgovorite na tri kratka vprašanja:
http://www.euskladi.si/publikacije/ekoticek/.

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.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/
(spodaj).

Kohezijski e-kotiček

OBVESTILA

Kontaktne osebe institucij, ki so vključene v izvajanje kohezijske politike, najdete na spletni strani http://www.euskladi.si/kontakti/default.aspx.
Pozivamo vse upravičence in izvajalce, ki ste dolžni postaviti oglasno desko (oz. gradbiščno tablo) in razlagalno tablo,
da v izogib kasnejšim večjim nepravilnostim, pošljete le-te v predogled eni izmed kontaktnih oseb za informiranje in
obveščanje javnosti na organu upravljanja:
Kohezijski sklad: Branka Markovič, branka.markovic@gov.si
Evropski sklad za regionalni razvoj: Gregor Greif, gregor.greif@gov.si
Evropski socialni sklad: Urška Maček, urska.macek@gov.si
Med
čas,
V
dvea
Tehnična pomoč: Maja Martinšek, maja.martinsek@gov.si,
Romana Jenko, romana.jenko@gov.si
ma sreča
tre- vennut- darle
Seznam upravičencev, ki so bili deležnikoma
finančnenipomoči
Evropske unije, je objavljen na spletni strani:
v
http://www.euskladi.si/razpisi.
se tem
nena- času,
doma
Pozivamo vas, da lahko aktivno sodelujete pri
oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko
odpro
predlagate primere dobrih praks, saj bodo e-novičke
vrata z vašo pomočjo dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na
elektronski naslov: euskladi.svlr@gov.si
v nov

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

V prihajajočem božično novoletnem času vam snovalci
Kohezijskega E-kotička želimo veliko sreče,
poslovnih uspehov in osebnega zadovoljstva.
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