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AKTUALNO
Veliki informativni dogodek Evropskega
socialnega sklada »Sejem priložnosti za vse«

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo v petek, 25. 9. 2009 v hotelu Union v Ljubljani, organizirala Veliki informativni dogodek Evropskega socialnega
sklada v Sloveniji. Na dogodku bodo ministrstva, vključena
v izvajanje kohezijske politike, predstavila možnosti črpanja
sredstev iz Evropskega socialnega sklada in vam odgovorila
na vaša konkretna vprašanja.

Evropski socialni sklad »Sejem priložnosti za vse« je borza,
kjer boste našli informacije s področja črpanja denarja iz
Evropskega socialnega sklada:
kako do sofinanciranja vaše nove zaposlitve,
kakšne so možnosti brezplačnega izobraževanja,
možnosti kadrovskega štipendiranja, …
Vabimo vas, da se nam pridružite v Banketni dvorani
hotela Union v petek , 25. 9. 2009, od 11. – 14. ure. Vse
dodatne informacije v zvezi z dogodkom so vam na voljo pri
Urški Maček na elektronskem naslovu urska.macek@gov.si.

Izvajanje predplačil za sredstva
evropske kohezijske politike

Z junijem 2009 so stopila v veljavo Navodila organa upravljanja za izvajanje predplačil za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007 – 2013. Navodila
podrobneje urejajo merila in postopke za dodelitev in izplačilo predplačil. Več informacij o tem kdo je lahko upravičen do uveljavitve predplačila in kakšen je postopek, pa si
lahko preberete v navodilih, ki so dostopna na spletni strani:
http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/download/
navodila%20organa%20upravljanja%20-%20predplacila.
pdf.

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.
8. razpisni rok je 25. septembra 2009 do 12. ure. Naslednji 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
18.400.000,00 EUR.
8. razpisni rok je 25. september 2009 do 12. ure. Naslednji razpisni roki so vsak zadnji petek v mesecu do 24. septembra 2010 oz. do razdelitve sredstev.
Vključitve brezposelnih v program potekajo od aprila 2009. Več informacij pridobite pri vašem svetovalcu zaposlitve
na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.
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.
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Za program Usposabljanja na delovnem mestu je na razpolago 4.100.000,00 EUR.
Javno povabilo 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 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.
Roki so razpisani za posamezno leto do porabe sredstev. Javni razpis je odprt, tretji razpisni rok je 11.09.2009 do 12.00.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/22-05-09/22-05-09.htm

Kohezijski e-kotiček

RAZPISI

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
Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je 30.7.2009 potrdila projekt »Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov«. Neposredno potrditev operacije je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve skupaj s Centrom RS za poklicno izobraževanje ki je tudi upravičenec. Operacija zajema pripravo poklicnih
standardov in katalogov za nacionalne poklicne kvalifikacije.
Okvirna vrednost projekta znaša 500.000,00 EUR
Slovensko ogrodje kvalifikacij
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je 30.7.2009 potrdilo projekt »Slovensko ogrodje kvalifikacij«. Neposredno potrditev operacije je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj s Centrom
RS za poklicno izobraževanje, ki je tudi upravičenec. Operacija zajema pripravo slovenskega ogrodja kvalifikacij.
Okvirna vrednost projekta je 800.000,00 EUR.

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/.

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/.
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Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
3.

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 na: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=903

4.

Javni razpis »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2009« je pripravilo Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo skupaj z Javno agencijo za tehnološki razvoj Republike Slovenije, ki je agent. Predmet javnega
razpisa je sofinanciranje stroškov, povezanih z raziskovalnim delom mladih raziskovalcev iz gospodarstva do pridobitve naslova doktor znanosti.
Rok za oddajo vlog je 11.9.2009.

Evropski sklad za regionalni razvoj
1.

Javni razpis Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte - RIP 09. Posredniško telo je Ministrstvo za gospodarstvo, agent je Javna agencija za tehnološki razvoj RS – TIA.
Več na: http://www.euskladi.si/novice/default.aspx?UID=123
Razpisana vrednost znaša 109.467.997,00 EUR
Pritožbeni postopek, ki obravnava oddane vloge na prvi rok za oddajo vlog še ni zaključen. V primeru, da bodo
sredstva za izvedbo drugega odpiranja po zaključku pritožbenega postopka v višini, ki jo predvideva besedilo razpisa
neodobrena, bo agencija objavila drugi rok za oddajo vlog. Agencija bo obvestilo objavila v soglasju z Ministrstvom za
gospodarstvo RS. Predvideva se prestavitev predvidenega drugega roka za oddajo vlog, da bi s tem vsem potencialnim
prijaviteljem omogočili kvalitetno pripravo vlog.

2.

Javni razpis Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih. Posredniško telo je Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, agent pa Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA).
Več na: http://www.tia.si/SRRP,614,0,1,1.html.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je še na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru strateških
raziskovalno-razvojnih projektov, za drugo odpiranje znaša 4.332.467,39 EUR.
Rok za oddajo vlog za drugo odpiranje je bil 28.8.2009. Morebitni naslednji rok za oddajo vlog je predviden med
23.11.2009 in 22.1.2010.

3.

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.
Rok za oddajo vlog za drugo odpiranje je 12.10.2009.

4.

Javni razpis Produkt P1b – garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere v okviru programa
„Program za izvajanje garancijskega sklada s subvencijo obrestne mere“ ki ga izvaja SPS.
Več na: http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=409.
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 43.000.000,00 EUR. Skupna višina razpisanih sredstev za
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subvencioniranje obrestne mere je 7.600.000,00 EUR.
Javni razpis bo odprt do 10.12.2009 oziroma do porabe sredstev. Glede na trenutno izvedbo razpisa bo morebitni
naslednji rok za predložitev vlog 10.9.2009.
5.

Drugi javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture, v okviru Evropskega sklada za regionalni
razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru
razvojne prioritete 3. „Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov“ in prednostne usmeritve 3.2 „Mreženje kulturnih potencialov“.
Več na: http://www.euskladi.si/novice/default.aspx?UID=176.

Kohezijski e-kotiček

RAZPISI

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 10.000.000,00 EUR.
Rok za oddajo vlog je 5.10.2009.

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.
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.

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.
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Evropski socialni sklad
Sofinanciranje nove zaposlitve raziskovalcev, zaposlenih v raziskovalni
sferi, v slovenskem gospodarstvu
Operativni program razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, razvojna prioriteta 1. »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, prednostna usmeritev 1.1.
»Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij«,
javni razpis spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranega
osebja (št. I).
Z javnim razpisom Spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranega osebja (št. I) so z namenom prenosa znanja iz
raziskovalne sfere (univerz in raziskovalnih organizacij)
v gospodarstvo ter iz velikih podjetij v mikro, mala oz.
srednje velika podjetja sofinancirane nove zaposlitve
raziskovalcev z naravoslovno – tehničnimi znanji v gospodarstvu in ustvarjena nova kakovostna delovna mesta
v podjetjih, ki bodo omogočala učinkovitejšo uporabo
znanja za gospodarsko rast in razvoj.
Z pomočjo razpisa se je v 20 slovenskih podjetjih zaposlilo 23 raziskovalcev, od tega je bilo 22 raziskovalcev pred
tem zaposlenih na univerzah in raziskovalnih organizacijah, ter 1 raziskovalec v velikem podjetju. S pomočjo
Evropskega socialnega sklada se sofinancirajo stroški dela
na novo zaposlenih raziskovalcev, in sicer za največ 2 leti.
Raziskovalka, predhodno zaposlena na univerzi, v okviru
projekta »Spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranega osebja« je zaposlena na mesto Vodja razvoja novih
materialov. Njeno delo obsega sodelovanje v projektih,
ki potekajo v sklopu razvoja novih razvojnih izdelkov
podjetja, izvajanje oz. organiziranje analiz ter njihova
interpretacija. Novo razviti izdelki temeljijo na številnih

različicah visoko izolativnega laminata, ki se proizvaja iz
specialnih surovin v domačem podjetju. S primerno sestavo
samega laminata, kot tudi primerno nadaljnjo obdelavo, se
oblikuje izolacijske vložke za najrazličnejše izdelke, kjer je
potrebna odlična izolativnost tako pred visokimi kot nizkimi
temperaturam ob najmanjši uporabi prostora. Primarno se
razvijajo visoko izolativni laminati za uporabo na področju
tehničnega tekstila in za zahtevnejše oblačilne izdelke. Možna pa je tudi uporaba na številnih drugih področjih, kjer je
potrebna visoka stopnja izolacije.
Podjetje bo iz sredstev Evropskega socialnega sklada za
sofinanciran je stroškov zaposlitve raziskovalke prejelo do
52.380,75 EUR v obdobju do dveh let.

Evropski sklad za regionalni razvoj
Projekt športno-turistične infrastrukture - Kajakaški center Solkan
Projekt Kajakaški center Solkan je bil sofinanciran v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti
455.498,19 EUR (EU in slovenska udeležba), skupna vrednost
projekta je znašala 1.123.506,53 EUR. Objekti so bili zgrajeni
v predvidenih časovnih okvirih do konca leta 2005. Investicija je bila namenjena ureditvi celotne spremljajoče infrastrukture ob kajakaški progi na Soči tako za potrebe rekreativnega udejstvovanja kot za vrhunske športnike in mednarodne
prireditve in sicer je zajemala:
informacijski objekt in nadstrešnico (sanacija odlagališča odpadkov, komunalna oprema in zunanja ureditev
za inf.objekt in nadstrešnico, oprema, konstrukcija za vratca
kajakaške proge);
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večnamenski klubski objekt (komunalna oprema in
zunanja ureditev, tribuna, oprema objekta, kajakaške proge,
oprema telovadnice in fitnesa, oprema za izvedbo kajakaške
šole).
Kajakaški center Solkan je primer zelo uspešnega projekta,
saj je dosegal zelo dobre rezultate. Dosegel je povečanje
nočitev za 3.134 nočitev v opazovanem obdobju 2004-2006,
kar predstavlja slabo tretjino vseh nočitev na celotnem
instrumentu. Število dnevnih gostov se je povečalo za 2.512,
kar predstavlja več kot polovico vseh gostov na instrumentu.
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Vir: SVLR, MŠŠ, Kajakaški center Solkan

Kohezijski sklad
S Kohezijskim skladom do boljše pitne vode na Ptujskem polju
»Ne glede na to, ali se ljudje hitro ali počasi zavedamo pomena varovanja okolja, voda vztrajno ohranja svojo naravno
krožno pot. V človeško zavest nerazumljivo počasi prodira
dejstvo, da so današnje odplake podtalnica jutrišnjega dne
in pitna voda za pojutrišnjem… « tako so v eni od informativnih zgibank o predstavitvi projekta Celovito varovanje
vodnih virov podtalnice ptujskega polja – I. faza zapisali
njegovi snovalci in tako enostavno in jasno povzeli potek
»vodnega kroga«.
Omenjeni projekt, ki se je začel izvajati konec leta 2007, bo
na eni strani prispeval k boljši oskrbi s pitno vodo, po drugi
strani pa bo tudi bistveno izboljšal in dogradil sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Celotna vrednost projekta
je ocenjena na 35,5 milijonov evrov, od tega bo Kohezijski
sklad prispeval 19,7 milijona evrov.

Celoten projekt bo izveden v severovzhodnem delu Slovenije, natančneje v Podravski regiji. Osredotoča se na zaščito
podzemne vode, oskrbo prebivalstva s pitno vodo kot tudi
na odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Območje pritokov
obsega občine Ptuj, Hajdina, Gorišnica, Markovci, Kidričevo,
Videm in Starše, kjer živi približno 52.000 prebivalcev. Te
občine so del skupnega sistema oskrbe z vodo v območju, ki
skupno oskrbuje 17 občin s približno 70.000 prebivalci.
Osrednji cilj projekta je rešitev težav z onesnaževanjem
podzemne vode in odpravo kakovostnih in količinskih pomanjkljivosti pri čiščenju odpadnih voda ter pomanjkljivosti
v sistemu oskrbe s pitno vodo. Po zaključku projekta na ciljnem območju ne bo več neposrednih izpustov neočiščene
odpadne vode. Ti ukrepi bodo bistveno izboljšali kakovost
tako podzemnih kot površinskih voda, imeli pa bodo tudi
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pozitiven učinek na reko Dravo, ki je glavna »prejemnica« odplak. Z obnovo vodovoda pa se bodo
bistveno zmanjšale vodne izgube v distribucijskem
sistemu.
V okviru projekta je namreč predvidena obnova in
izgradnja sistema vodooskrbe s posebnim poudarkom na zmanjševanju izgub vode v sistemu z
delno zamenjavo zastarelih odsekov cevovoda in
izgradnjo novega odseka primarnega cevovoda v
skupni dolžini približno 20 kilometrov ter z dodatno
opremo za hidravlično optimizacijo.
V okviru odvajanja in čiščenja odpadnih voda
(kanalizacija) pa se bodo na območju štirih občin –
Hajdina, Gorišnica, Starše in Kidričevo – zgradili 52
kilometrov dolgi kanalizacijski sistemi, poleg tega
pa bodo nadgrajene oz. novozgrajene tri čistilne
naprave. Centralna čistilna naprava Ptuj bo zagotovila terciarno raven čiščenja za 68.000 populacijskih
enot (PE), medtem ko bosta novozgrajeni čistilni
napravi Kidričevo in Gorišnica zagotovili čiščenje
odpadne vodi z zmogljivostjo 8.500 oz. 2.100 PE.

Kaj je populacijska enota?
To je enota za obremenitev vode, ki ustreza onesnaženju, ki ga povzroči en prebivalec na dan. To je
onesnaženje, ki je enako 60 g BPK5/na dan. BPK5 je
laboratorijski test, v okviru katerega se meri biokemijska potreba po kisiku v vzorcu odpadne vode v
petih dneh. Dobljene vrednosti izražamo v mg/l.
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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.
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/.
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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