v

Kohezijski e-koticek
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

november 2009

Številka 14

www.euskladi.si

11/09
Kohezijski e-kotiček

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 Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas je na razpolago 5.500.000,00 EUR.
Razpisni roki so vsak zadnji petek v mesecu do 28. junija 2010 oz. do razdelitve sredstev.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/30-01-09KDC/30-01-09.htm.
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 Subvencije za samozaposlitev je na razpolago 13.250.000,00 EUR.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/ESS/Programi/Programi.htm.
Za program Usposabljanja na delovnem mestu je na razpolago 11.323.179,00 EUR.
Povabilo je odprto do porabe sredstev, vendar najdlje do 1. marca 2011.
Zbiranje ponudb za izvedbo programov usposabljanja brezposelnih oseb na delovnem mestu. Ponudbo prijavi izvajalec usposabljanja – delodajalec (v nadaljevanju: izvajalec). Usposabljanje je po tem javnem povabilu delovna vključenost brezposelne osebe v program, ki pod strokovnim vodstvom mentorja in z namenom pridobitve novih znanj, veščin, spretnosti in delovnih izkušenj, poteka na delovnem mestu. Zaradi nemotenega poteka usposabljanja v primeru
RAZPISI
morebitne odsotnosti mentorja je zaželeno, da izvajalec poleg mentorja določi tudi nadomestnega mentorja.
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.
Razpisni roki so 11. decembra 2009, 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
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.
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Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 15.754.320,00 EUR.
Roki za oddajo prijav so: 30. november 2009 do 12. ure, 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
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.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 2.700.000,00 EUR.
Roki za oddajo prijav so: 30. novembra 2009 do 12. ure, 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
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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.
Drugi rok za oddajo vlog je 16.11.2009 do 12.00.
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.
Rok za oddajo vlog za tretje odpiranje je 20.11.2009 do 12.00.
Več na: http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=39

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 15.1.2010 do 14. ure.
Več informacij na: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=903
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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

Evropski sklad za regionalni razvoj
1.

Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre – MIC, ki ga bo
izvajalo Ministrstvo za šolstvo in šport v vlogi posredniškega telesa.
Več na: http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=967
Okvirna vrednost razpisa znaša 22.853.692,00 EUR.
Razpis bo odprt do porabe sredstev. Trenutno je v teku drugo odpiranje oz. izbor operacij. Za drugo oz. morebitna
preostala odpiranja (predviden rok 10. 3. 2010 za tretje odpiranje) je ostalo na razpolago še 10.190.175,00 EUR.

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 31.1.2011. 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 31.5.2010. Roki dospelosti za odpiranja so vsak prvi delovni
četrtek v mesecu, v dvomesečnih razmikih.
Kontaktni osebi za omenjena razpisa sta:
Jani Turk, ki je dosegljiv na telefonski številki: 01/ 47 87 171 ali na e-naslovu: jani.turk@gov.si
in Lojze Šubic, telefon: 01/ 47 87 206, e-naslov: lojze.subic@gov.si.

Kohezijski e-kotiček
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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 »E-pravosodje« za modernizacijo pravosodja v Sloveniji
V okviru 5. razvojne prioritete „Institucionalna in administrativna usposobljenost“, 5.1 prednostne umeritve
„Učinkovita in uspešna javna uprava“ je Ministrstvo za
pravosodje kot neposredni proračunski uporabnik v vlogi
upravičenca s strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v vlogi organa upravljanja pridobilo odločba o dodelitvi sredstev za operacijo „e-pravosodje“. S tem projektom se bo izvajala optimizacija procesov
znotraj pravosodnih institucij in med njimi (komunikacija,
informiranje, transakcije), kakor tudi med pravosodnimi
institucijami in državljani, podjetji ter drugimi državnimi
institucijami s pomočjo informacijske in komunikacijske
tehnologije. Glavni namen projekta e-pravosodje je povečati učinkovitost pravosodja, optimizacija pravosodnih
procesov, odzivnost organov, poenostavitev pravosodnih
procesov, skrajšanje postopkov, transparentnost pravosodnih postopkov in dostopnost do elektronskih storitev
pravosodnih organov.
Ministrstvo za pravosodje na podlagi odločbe o dodelitvi
sredstev za operacijo „e-pravosodje“ predvideva izvedbo 31
projektov oz. javnih naročil, ki jih je potrdil Projektni svet
e-pravosodja in ki bodo pripomogla k učinkovitosti pravosodnega sistema. En izmed projektov, ki se že aktivno izvaja
preko javnega naročila je tudi „Informatizacija vpisnikov na
Vrhovnem Državnem tožilstvu RS, Okrožnih državnih to-

žilstvih RS ter na Državnem pravobranilstvu - informacijska
sistema za podporo vpisnikom.“
S.S. iz Vrhovnega Državnega tožilstva RS, ki je v izvajanje
evropske kohezijske politike vključen v okviru omenjenega
javnega naročila pravi: „Vrhovno državno tožilstvo RS in
Okrožna državna tožilstva po vsej Sloveniji bodo s projektom e- pravosodja dobila tehnološko sodoben informacijski
sistem. Projekt je odlična priložnost, za prenovo procesov in
optimizacijo dela na tožilstvu. Učinki projekta bodo vplivali na hitro, ažurno in primerno obdelavo podatkov, ki je
za delo tožilstev in informiranje zainteresirane javnosti ter
državnih organov bistvenega pomena. Projekt za tožilstvo
pomeni uresničitev dolgoletnih želja.“
Vrhovno državno tožilstvo RS in Okrožna državna tožilstva
po vsej Sloveniji bodo s projektom e- pravosodja: „Informatizacija vpisnikov na Vrhovnem Državnem tožilstvu RS,
Okrožnih državnih tožilstvih RS ter na Državnem pravobranilstvu - informacijska sistema za podporo vpisnikom“
dobila tehnološko sodoben informacijski sistem. Projekt je
odlična priložnost, za prenovo procesov in optimizacijo dela
na tožilstvu. Učinki projekta bodo vplivali na hitro, ažurno
in primerno obdelavo podatkov, ki je za delo tožilstev in
informiranje zainteresirane javnosti ter državnih organov
bistvenega pomena.
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Špornto-rekreacijski center Pokljuka
Operacija je bila izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo – I, v
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013. Upravičenec za
prejem sredstev ESRR, ki je odgovoren za izvedbo operacije, je Smučarska zveza Slovenije.
Opis projekta
Izgradnja Športno-rekreacijskega centra Pokljuka zajema
izgradnjo večnamenskega centralnega objekta, vključno z
namestitvami in gostinskimi zmogljivostmi, in zunanje infrastrukture, torej izgradnja stadiona z večnamenskimi igrišči, strelišča, tribun in podhodov, rolkarskih in tekaških prog,
delno asfaltiranje in osvetlitev tekaških in rolkarskih prog,
sistema umetnega zasneževanja, akumulacijskega jezera in
čistilne naprave in terena za test smuči oziroma sankališče,
parkirišč ter ureditev okolice centra.
Cilji projekta in pričakovani rezultati
Cilj projekta so naslednji:
Izgradnja Športno-rekreacijskega centra Pokljuka na
Rudnem polju na Pokljuki, ki bo izkoristila naravne,
kulturne in druge potenciale za hitrejši razvoj storitev
na področju turizma, predvsem športno-rekreativnega

6

www.euskladi.si

turizma in povečala atraktivnost Pokljuke in okoliških turističnih destinacij ter posredno vplivala na njihov razvoj.
Omogočiti rekreacijo in profesionalno ukvarjanje s
športom za vse kategorije uporabnikov - rekreativne in
vrhunske športnike, udeležence vzgojno izobraževalnih
ustanov ter ostale obiskovalce in turiste kot tudi pripadnike Slovenske vojske skozi celo leto in tako prispevati k
odločitvi prebivalcev za zdravo življenje s športom. Cilj je
omogočiti kvalitetno bivanje in kvalitetno vadbo za različne športne panoge ter ustrezati športnim normativom
in sodobnim trendom razvoja športa, športne rekreacije
in športnega turizma.
Omogočati organizacijo tekmovanj in prireditev, povečati število nočitev, dnevnih gostov in storitev ter zaposliti
10 ljudi.

Športno-rekreativni center Pokljuka bo pripomogel k povečanju atraktivnosti in prepoznavnosti Pokljuke in ostalih
turističnih destinacij, povečanju športnih površin, povečanju
števila uporabnikov, obiskovalcev in nočitev, povečanju števila prireditev in razširitvi turistične ponudbe in povečanje
porabe na Pokljuki, v Bohinju, Gorjah in na Bledu. Posredno
bo izgradnja centra vplivala na razvoj okoliških naselij.
Kazalniki
Kazalnik

Leto

Načrtovana vrednost

Število prireditev

2013

25

Površina novih in obnovljenih
športne-rekreativnih površin

2009

21.437 m

Število novih delovnih mest

2009
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Vrednost sofinanciranja
Celotna vrednost operacije je bila ocenjena na 9.968.431,00
EUR, od tega financira ESRR 6.505.059,00 EUR, ostalo Smučarska zveza Slovenije.
Sklep o izbiri projekta je bil izdan 16.7.2008 s strani Ministrstva za šolstvo in šport, dela na objektu pa so se pričela
izvajati v avgustu 2008. Kljub mrazu in obilici snega so
dela potekala preko cele zime, vendar so se upočasnila in
je bil zaključek del prestavljen od prvotno načrtovanega
15.6.2009 na konec oktobra 2009. Dela so zaključena, otvoritev je bila 13.10.2009.
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Kohezijski sklad
Z evropskimi sredstvi do varnejšega prometa v Murski Soboti
V Murski Soboti so se letos začela dela za ureditev izvennivojskega križanja regionalne ceste z železniško progo Ormož – Hodoš. Omenjeni projekt, katerega skupna vrednost znaša 12,7milijona evrov, je del Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in bo sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), in sicer v višini 4,6 milijona evrov.
Predmet investicije, ki naj bi se zaključila spomladi leta
2010, je ureditev izvennivojskega križanja Lendavske ceste z
železniško progo Ormož–Hodoš v Murski Soboti. Križanje
se nahaja na V. evropskem železniškem koridorju Lyon–TrstDivača/Koper–Ljubljana–Budimpešta–meja z Ukrajino, ki je
del TEN omrežja. Omenjeno cesto vsakodnevno uporabljajo
tako lokalni prebivalci kot dnevni migranti. V letu 2007 je bil
letni dnevni promet 24.377 vozil, po prometnih napovedih
pa se bo do leta 2027 povečal na 52.311 vozil.
Projekt se izvaja v treh etapah. Prvi dve
etapi sta že izvedeni, predmet sofinanciranja s sredstvi ESRR je samo tretja etapa.

skrajšal pa se bo tudi potovalni čas.
Slovenija si je na podlagi Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture izpogajala dobre 1,6
milijarde evrov sredstev, ki so v prvi vrsti namenjeni za posodobitev ali novogradnjo infrastrukture s področja okolja in
prometa. Omenjeni program je podlaga za črpanje zlasti iz
Kohezijskega sklada (KS), in sicer v višini dobre 1,4 milijarde
evrov, v manjši meri, in sicer v višini 224 milijonov evrov, pa
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Omenjena etapa obsega izvedbo objekta
izvennivojskega križanja (nadvoz), izvedbo
kesona, izgradnjo nadomestnega mostu
za premostitev ceste čez reko Ledavo,
rekonstrukcijo Lendavske ceste, izgradnjo
krožnega križišča in rekonstrukcijo dela
Industrijske ceste s potrebnimi preložitvami komunalnih vodov ter ureditev
dvostranskega avtobusnega postajališča
na Industrijski ulici, za potrebe javnega
linijskega prometa.
Z izgradnjo omenjenega izvennivojskega
križanja se bo povečala prometna varnost
poleg tega pa bo odpravljeno t.i. ozko grlo,

Rušenje starega nadvoza
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DOBRE PRAKSE

Gradbišče v začetku septembra 2009

Stanje oktobra 2009 - gradnja kesona
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Avtor fotografij: Boris Tekavec
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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
Tehnična pomoč: Maja Martinšek, maja.martinsek@gov.si, Romana Jenko, romana.jenko@gov.si

Seznam upravičencev, ki so bili deležni finančne pomoči Evropske unije, je objavljen na spletni strani:
http://www.euskladi.si/razpisi.

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
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