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AKTUALNO
Veliki informativni dogodek Evropskega sklada za
regionalni razvoj v Republiki Sloveniji »Dinamične regije za
Slovenijo priložnosti«
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo v ponedeljek, 12. 10. 2009, v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju organizirala
Veliki informativni dogodek Evropskega sklada za regionalni razvoj v Republiki Sloveniji. Na velikem informativnem dogodku bodo podane koristne
informacije in nasveti o možnostih koriščenja sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
Za udeležbo se je potrebno predhodno prijaviti na elektronski naslov:
romana.jenko@gov.si do 7. oktobra 2009 oz. do zapolnitve prostih mest.
Več informacij o dogodku in dnevni red so na voljo na spletni strani:
http://www.euskladi.si/novice/default.aspx?UID=185

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je 25. 09. 2009 organizirala Veliki informativni dogodek za Evropski socialni sklad v Republiki Sloveniji z naslovom »Sejem priložnosti za vse«.
Dogodek je bil posvečen izvajanju Operativnega programa
razvoja človeških virov za programsko obdobje 2007–2013
(OP RČV), ki predstavlja podlago za črpanje sredstev iz
Evropskega socialnega sklada, preko katerega Evropska
unija namenja več kot 10 odstotkov celotnega proračuna za
naložbe v ljudi.

predstavila uresničevanje operativnega programa, predstavljena pa sta bila še projekta »e-VEM«, ki nudi podporo
podjetnikom in projekt »Romski pomočnik“, ki pomaga pri
vključevanju Romov v izobraževalni sistem.

V drugem delu velikega informativnega dogodka je potekala
delavnica na temo transnacionalnosti, kjer sta svoje izkušnje
V uvodnem nagovoru je državna sekretarka v SVLR ga. RAZPISI
s pripravo in vodenjem transnacionalnih projektov predstaMeta Vesel Valentinčič izpostavila, da predstavljajo sredstva
vila ga. Vicki Donlevy, ki je predstavila izvajanje projektov v
evropske kohezijske politike izredno pomemben finančni
Franciji in g. Pat Donnelly, ki je predstavil izkušnje Severne
vir. Poudarila je pomembnost vlaganja v ljudi, kar po njenem Irske. Na dogodku je v imenu Evropske komisije spregovoril
mnenju vodi k doseganju konkurečnejšega gospodarstva.
tudi vodja enote EGF in Inovacije g. Philipe Hatt, ki je predPoudarila je nekaj projektov, ki so bili sofinancirani iz sredstavil pogled Komisije na nujnost izvajanja transnacionalnih
stev Evropskega socialnega sklada in predstavljajo primere
projektov. Istočasno je potekal še »Sejem priložnosti za vse«,
dobrih praks – projekte »e-pravosodje«, ki bo optimiziral
kjer so bila ministrstva, v vlogi posredniških teles, na voljo za
delovanje tožilstev, »eZdravje«, ki bo pomagal pri razvoju
podajanje informacij o programih, sofinanciranih iz Evropslovenskega zdravstvenega sistema in »e-VEM«, omogoča
skega socialnega sklada.
lažjo registracijo in delovanje d.o.o-jev. Ga. Lenia Samuel,
Več informacij, tonski posnetki in fotografije uvodnega dela
namestnica generalnega direktorja Generalnega direktorata
Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in enake
so na voljo na spletni strani: http://www.svlr.gov.si/si/
možnosti, je med drugim podala pogled Evropske komisisplosno/cns/novica/article/90/2114/0a3ae02dbc/?tx_
je na reševanje gospodarske in finančne krize. Direktorica
ttnews[year]=2009&tx_ttnews[month]=05 in
Urada za kohezijsko politiko v SVLR, mag. Mateja Čepin, je
http://www.euskladi.si/novice/default.aspx?UID=183.
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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

Kohezijski e-kotiček

RAZPISI

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 6.319.240,00 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.
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.
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: 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
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RAZPISI
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.
Več informacij: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/04-09-09Absolventi/04-09-09Absolventi.htm.
Roki za oddajo prijav so: 30. novembra 2009 do 12. ure, 29. januarja 2010 do 12. ure in 31. marca 2010 do 12. ure.

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.

Ministrstvo za šolstvo in šport
1.

4

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
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RAZPISI
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 Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte - RIP 09.
Posredniško telo je Ministrstvo za gospodarstvo, agent je Javna agencija za tehnološki razvoj RS – TIA.
Razpisana vrednost znaša 109.467.997,00 EUR.
Več na: http://www.euskladi.si/novice/default.aspx?UID=123
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 za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre – MIC, ki ga bo
izvajalo Ministrstvo za šolstvo in šport v vlogi posredniškega telesa.
Okvirna vrednost razpisa znaša 22.853.692,00 EUR.
Razpis bo odprt do porabe sredstev. Roki za oddajo vlog za naslednja odpiranja so 12.10.2009, 10.03.2010, 16.06.2010
in 16.02.2011.
Več na: http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_
pi1[show_single]=967

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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RAZPISI

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.

DOBRE PRAKSE

Evropski socialni sklad
Subvencija za samozaposlitev v letu 2009
Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojna prioriteta 1. »Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti«, prednostna usmeritev 1.4. »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.
Projekt predstavlja samozaposlitev osebe iz ciljne skupine na podlagi pogodbe o dodelitvi subvencije za samozaposlitev, sklenjene med upravičencem (Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje), poslovnim subjektom in
udeležencem. V okviru programa se je v prvi polovici leta
2009 tako samozaposlilo 1.466 brezposelnih oseb.
N.J., po poklicu univ. dipl. inženirka kmetijstva se je po
nekajmesečni brezposelnosti, s pomočjo svetovalke
Zavoda RS za zaposlovanje, odločila, da uresniči svojo
podjetniško vizijo. Svoj hobi je, s pomočjo programa Subvencija za samozaposlitev, preoblikovala v redno zaposlitev. Kot samostojna podjetnica svetuje pri izgradnji t.i.

ekoloških samozadostnih hiš iz naravnih gradbenih materialov, ki se ogrevajo s pomočjo sončne energije in imajo lastno
rastlinsko čistilno napravo. N.J. je specializirana za področje
ekološkega ozelenjevanja streh in fasad, ki prispeva k manjši
obremenjenosti okolja s toplogrednimi plini ter krajinskega
planiranja okrasnih, sadnih in zelenjavnih ekoloških vrtov.
Prav tako pa se ukvarja s promoviranjem zdrave ekološke
kozmetike s sestavinami rastlinskega izvora, zato že razmišlja o nadaljnji širitvi svojega podjetja. V spodbudo pri
ustanovitvi samostojnega podjetja je, v okviru programa,
ki ga sofinancira Evropski socialni sklad, prejela nepovratno
subvencijo v višini 4.500,00 EUR.

Evropski sklad za regionalni razvoj
Natura 2000 – turistične zanimivosti Zasavja
Natura 2000 – turistične zanimivosti Zasavja je bila skupna
operacija občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi ki je
bila potrjena v okviru izvajanja prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.
Koordinacijo aktivnosti je vodila Občina Trbovlje, izvajalec je
bil Regionalni center za razvoj.
Vrednost celotne operacije je bila 150 tisoč evrov; k tej vsoti
je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 85 odstotkov.
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Operacijo smo začeli izvajati konec junija 2008, zaključili
smo jo septembra 2009.
Temeljni cilj operacije je bil spodbuditi razvoj turizma v
Zasavju. V regiji torej, ki je zaradi svoje močne industrializiranosti ter zaznamovanosti z rudarjenjem postala v
očeh mnogih črno okolje za vedno, v regiji, kjer je bila tudi
samopodoba bolj kot ne negativna in so bile zato turistične
ambicije puščene vnemar.
V operaciji sodelujoči smo prepričani, da je obiskovalcem

10/09

od drugod in tudi tukajšnjim prebivalcem moč odkriti in ponuditi številne, v marsičem edinstvene zanimivosti. Zasavje med
drugim premore sedem območij, ki so zaradi naravnih značilnosti in neokrnjenosti zaščiteni s programom Natura 2000, odlikuje ga slikovit kontrast med urbanimi industrijskimi dolinami in hribovitim zaledjem, bogata dediščina, razvejana kulturna dejavnost, možnosti športnega in rekreativnega udejstvovanja.
Oprijemljivi rezultati operacije so bili:
operativni program razvoja turizma v Zasavju do leta 2013,
blagovna znamka V 3 krasne, njena celostna grafična podoba ter standardi za njeno uporabo,
predlog vzpostavitve in delovanja mreže profesionalnih institucij ter ostalih turističnih ponudnikov, katerih skrb bo
dolgoročni razvoj turizma v Zasavju,
načrt učinkovitih promocijskih aktivnosti na varovanih območjih Natura 2000,
družabna potezna igra V tri krasne, ki je primer izvirnega zasavskega spominka,
programi štirih enodnevnih izletov po Zasavju,
letak s predstavitvijo območij Natura 2000 ter tamkajšnjih zaščitenih rastlin in živali,
elektronski katalog z vsemi zasavskimi turističnimi ponudniki,
vrsta promocijskih dogodkov ter medijskih predstavitev,
turistični vodnik po Zasavju V 3 krasne.
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Kohezijski sklad
Evropska sredstva za čistejšo podtalnico Murskega polja
Neurejena kanalizacija v Lendavi in okoliških naseljih je
predstavljala potencialno nevarnost za onesnaženje tamkajšnje podtalnice in virov pitne vode. S projektom izgradnje
kanalizacijskega sistema v Lendavi je bila zasnovana celostna
rešitev problematike oskrbe z vodo kot tudi odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju vodnih virov za vodooskrbo (podtalnica Murskega polja). Dobrih 9,8
milijonov evrov vreden okoljski projekt je v višini 3,6 milijona
evrov sofinancirala Evropska unija v okviru predpristopnega
instrumenta ISPA oz. Kohezijskega sklada.
V okviru projekta, ki je bil izveden v dveh fazah, je bilo
med drugim postavljenih dobrih 56 kilometrov cevovodov,
zgrajenih 37 črpališč ter trije zadrževalni bazeni. V prvi fazi
projekta so se iskale rešitve za ravnanje z vodami v Lendavi
in industrijski coni ter v naseljih Čentiba, Dolina, Dolga vas,
Petišovci in Trimlini, kjer se srečujeta nižinski in gričevnati
del. V okviru druge faze pa se je reševala problematika v
nižinskem delu, in sicer v naseljih Dolnji in Gornji Lakoš,
Gaberje, Kapca in Kot.

Finančni memorandum med Slovenijo in Evropsko komisijo o sofinanciranju omenjenega projekta je bil podpisan
februarja 2001 v Lendavi. Dela na projektu so se začela junija 2002 in so potekala do aprila 2006. Slavnostna uradna
otvoritev je bila januarja 2007.
Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja I. in II. faza so v občini
Lendava na obravnavanih območjih rešili problematiko odvajanja odpadnih voda, ter s tem izboljšali stanje podtalnih
voda, kakor tudi pitno vodo. Obenem so zaščitili naravo in
uredili okolje.
Ti doseženi okoljevarstveni cilji so v veliki meri pripomogli
k hitrejšemu razvoju občine v skladu z njenimi razvojnimi
prioritetami, predvsem k razvoju turizma.

Slavnostna otvoritev kanalizacijskega omrežja, januarja v Gaberju (Občina Lendava).

Vir: Občina Lendava
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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

www.euskladi.si
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