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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

MDDSZ je skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo programe tudi izvajal, pripravilo naslednje programe:
1.

Za program Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb je na razpolago
38.615.307,51 EUR. Na javni razpis se lahko prijavite tržni delodajalci, ki ste v preteklem poslovnem letu več kot
polovico svojih prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu. Na podlagi razpisa lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin, med katerimi so starejši od 50 let, mlajši od 25 let, iskalci prve
zaposlitve, mlajši od 30 let z univerzitetno izobrazbo, tisti s končano osnovno in nižjo poklicno šolo ter tisti, ki so 12
mesecev v zadnjih 16 mesecih prijavljeni v naših evidencah. Subvencija znaša 4.000 EUR in se vam izplača v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe za polni delovni čas. Takšno zaposlitev morate ohraniti najmanj eno leto.
Roki za oddajo vlog:
31. 12. 2010 do 12. ure,
28. 01. 2011 do 12. ure,
25. 02. 2011 do 12. ure.
Več na: http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess in pri vašem svetovalcu
zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

2.

Za program Usposabljanja na delovnem mestu 2009/2011 je na razpolago 11.966.400,00 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/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess

3.

Program Subvencije za samozaposlitev
Program je namenjen brezposelnim osebam in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve in omogoča pridobitev
subvencije za samozaposlitev v višini 4.500 EUR. Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki
vam pomagajo pri zagonu vašega poslovanja in uresničitvi vaše poslovne ideje.
Skupno je za program na voljo 33.750.000,00 EUR.
Subvencijo lahko pridobite po zaključenih pripravah na samozaposlitev. Torej potem, ko pridobite strokovno
presojo zunanjega podjetniškega svetovalca in opravite brezplačno usposabljanje za podjetništvo.
Ciljna skupina programa so:
brezposelne osebe,
osebe v postopku izgubljanja zaposlitve.
Do subvencije za samozaposlitev niso upravičene osebe, za katere je na dan podpisa zaposlitvenega načrta
ugotovljeno, da so:
v zadnjih petih (5) letih prejele sredstev iz naslova subvencije za samozaposlitev,
v zadnjih dvanajstih (12) mesecih bile samozaposlene.
Več na: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi_za_iskalce_zaposlitve/samozaposlovanje

4.

Institucionalno usposabljanje in Priprave na NPK
Namen programa je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in temeljnih veščin
(ključnih kompetenc) za brezposelne osebe, izboljšanje pogojev vstopa na trg dela in v zaposlenost iskalcev zaposlitev in neaktivnih oseb. V okviru izvajanja aktivnosti za usposabljanje in izobraževanje brezposelnih in neaktivnih
oseb so predvidene tudi akcije ozaveščanja o pomenu izobrazbene ravni in usposobljenosti ter pridobljenih znanj,
veščin in kompetenc za vsakega posameznika.
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Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki predstavljajo upravičene stroške za ta program je 18.000.000 EUR.
Program se izvaja v letu 2010.
Več informacij:
Za iskalce zaposlitve:
Institucionalno usposabljanje: predstavitev programa
Priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK): predstavitev programa
5.

Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov

Kohezijski e-kotiček

RAZPISI

Namen javnega razpisa je aktiviranje študentov v času absolventskega staža, na vseh ravneh izobrazbe tako, da se jim
omogoči vključitev v usposabljanje na delovnem mestu in s tem pridobitev znanj in veščin za lažjo vključitev v delo ter
spodbujanje zaposlovanja diplomantov na vseh ravneh izobrazbe s pomočjo subvencije za zaposlitev.
Za obdobje 2010-2011 je na razpisu na voljo 900.000 EUR.
Roki za oddajo vlog:
31. 12. 2010 do 12. ure,
29. 01. 2011 do 12. ure,
31. 03. 2011 do 12. ure.
Več na: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=193

Ministrstvo za šolstvo in šport
1.

Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih
programih za pridobitev izobrazbe v letih 2010, 2011,2012 in 2013
Namen programa je kvalitetna izvedba praktičnega usposabljanja z delom na primerno opremljenih učnih mestih za
vajence, dijake srednjih poklicnih in strokovnih šol ter za študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom.
Ciljne skupine: delodajalci, ki imajo za namen izvajanja praktičnega usposabljanja z delom sklenjene individualne
in/ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom za vajence, dijake in študente višjih strokovnih šol.
V okviru programa se bodo predvidoma izvedli trije javni razpisi, za vsako posamezno šolsko oz. študijsko leto eden.
Javne razpise bo pripravil in objavil Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki so na voljo za ta program, je 15.098.888,00 EUR. Od tega je za
spodbude namenjeno 14.701.741,46 EUR.
Več informacij in vsa dokumentacija javnega povabila bo na voljo na spletnih straneh sklada: http://www.sklad-kadri.si/

2.

Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013
Namen programa je izboljšanje splošne izobraženosti odraslih in doseganje srednješolske formalne izobrazbe, kar povečuje zaposlitvene možnosti posameznika. S tem se bo zmanjšal izobrazbeni primanjkljaj odraslih, starih od 25 do 64 let.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki so na voljo za ta program, je 7.360.610,00 EUR. Od tega je za šolnine namenjeno 6.923.610,00 EUR.
Več informacij in vsa dokumentacija javnega povabila bo na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov
in štipendije: http://www.sklad-kadri.si/
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
1.

Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje
2010-2012.
Razpisana vrednost: 203.226.681,00 EUR za leta 2010, 2011 in 2012
Rok oddaje vlog: 28.1.2011.
Več na: http://www.svlr.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=103

2.

4. Javni razpis za izbor operacij prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.
Razpisana vrednost: 12.000.000,00 EUR za leti 2011 in 2012
Rok za oddajo vlog: priporočeno po pošti najkasneje do petka, 07.01.2011 (za doseg pravočasnosti velja datum na
poštenem žigu oddane vloge) ali osebno dostavljena na isti naslov, v glavno pisarno (6. nadstropje) najkasneje do
petka, 07.01.2011, do 14. ure.
Več na: http://www.svlr.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=130

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
1.

2. Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev 2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti
Razpisana sredstva: 37.130.613 EUR za obdobje2011-2013
Rok oddaje vlog: 2. odpiranje: 13.01.2011
3. odpiranje: 14.04.2011
Več na: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=944

Kohezijski sklad
Ministrstvo za gospodarstvo
1.

Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za
obdobje 2011 do 2013 – UREE1
Razpisana sredstva: 6.5 mio EUR (sredstva za pokritje upravičenih stroškov), od tega 2.0 mio EUR v letu 2011, 2.0
mio EUR v letu 2012 in 2.5 mio EUR v letu 2013
Roki za oddajo vlog: prvi rok je 12. 01. 2011. Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 06. 03. 2013.
Več na: http://www.mg.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=893
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Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2010, 2011 in 2012 (DOLB 2).
Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.
Upravičenci do državne pomoči po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana
po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št 65/09 UPB 3) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenci niso mikro podjetja s sedežem v manjših naseljih. Prijavitelj ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave ali
komponente naprav, ki so del operacije. Podrobnejše informacije so na voljo v razpisni dokumentaciji.
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RAZPISI

Skupna višina nepovratnih sredstev: 6.000.000,00 EUR za leta 2010, 2011 in 2012.
Roki za oddajo vlog: 02.12. 2010 in naprej, do porabe sredstev, vsak prvi delovni četrtek v mesecu, v tromesečnih
razmikih.
Več na: http://www.mg.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=866
3.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2010 in 2011 (KNLB 2).
Namen javnega razpisa je sofinanciranje vgradnje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso, moči 150 do
5000 kW.
Upravičenci do državne pomoči po tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št 42/06 s spremembami), Zakona o zadrugah (Ur.l. RS, št. 62/07), Zakona o zavodih
(Ur.l. RS/I, št. 12/91 s spremembami) ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenci do subvencije po
tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, (Ur.l. RS, št. 61/06) ter
Zakona o ustanovah, (Ur.l. RS, št. 70/05; 91/05 popr.), ob pogoju, da ne gre za pridobitno dejavnost. Za operacije, ki
se ne nahajajo v enem od mestnih naselij v Sloveniji, velja omejitev, da prijavitelj ne morejo biti mikro podjetja, ki so
upravičenci po javnem razpisu MKGP za ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij. Prijavitelj tudi
ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave ali komponente naprav, ki so del operacije. Podrobnejše informacije so na
voljo v razpisni dokumentaciji.
Skupna višina nepovratnih sredstev: 4.400.000,00 EUR za leti 2010 in 2011.
Roki za oddajo vlog: 02.12. 2010. in 03.03. 2011 oziroma do porabe sredstev.
Več na: http://www.mg.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=865

4.

SVLR izdala odločbi o dodelitvi sredstev za projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju srednje
Save in projekt izgradnje obvoznice v Radljah ob Dravi
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja za evropske strukturne
sklade in Kohezijski sklad 21. 12. 2010 izdala odločbi o dodelitvi sredstev za dva projekta, ki bosta sofinancirana
iz Kohezijskega sklada oz. Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekta - eden je s področja okolja, drugi pa
s področja prometa – sta del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007-2013 (OP ROPI).
Projekt s področja okolja, katerega skupna vrednost je ocenjena na 27,3 milijona evrov, se nanaša na drugo fazo
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju srednje Save.
V okviru okoljskega projekta, za uresničitev katerega so vrste strnile štiri občine - Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob
Savi in Radeče – bo zgrajenih in izboljšanih 22,7 kilometra kanalizacije, poleg tega pa bodo zgrajene tudi tri nove čistilne naprave s skupno zmogljivostjo 25.000 populacijskih enot (PE), in sicer v Litiji in Zagorju – vsaka z zmogljivostjo
po 11.000 PE – ter v Radečah (3.000 PE).
Z uresničitvijo omenjenega projekta, ki ga v višini 16,9 milijona evrov sofinancira Kohezijski sklad, se bodo izboljšali življenjski pogoji tamkajšnjega prebivalstva, saj se bo zmanjšal pritisk na naravno okolje, z izgradnjo celovitega
kanalizacijskega sistema se bo zmanjšalo komunalno onesnaženje voda, kar bo prispevalo k izboljšanju kakovost
površinskih in podzemnih voda.
V okviru drugega, dobrih 10 milijonov evrov vrednega prometnega projekta, pa bo zgrajena 2,7 kilometra dolga
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obvoznica v Radljah ob Dravi. Projekt, ki bo v višini 5,9 milijona evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), bo bistveno izboljšal vsakdanje življenje prebivalcev Radelj ob Dravi, ki se sedaj soočajo z velikimi
prometnimi obremenitvami, ki jih prinaša promet skozi center naselja.
Cesta namreč sodi v kategorijo glavnih cest prvega reda in poteka od mejnega prehoda z Avstrijo (mejni prehod
Vič) skozi Dravograd in Radlje naprej proti Mariboru. Omenjena cesta predstavlja edino povezavo Koroške regije z
Mariborom in dalje s Prekmurjem, poleg tega pa po njej poteka veliko tranzitnega prometa zaradi česar so prometno-varnostne razmere zelo slabe. Projekt predvideva rušitev nogometnega stadiona, prestavitev žičnice posameznih
hmeljišč in prestavitev cevovoda namakalnega sistema, izgradnjo vozišča s petimi križišči in akvaduktom, kot tudi
protihrupne ukrepe (preplastitev obvoznice z ustrezno absorpcijsko podlago, ograjo v dolžini 340 m in dodatno
pasivno zaščito varovanih prostorov) ter ureditev odvodnjavanja.
Z uresničitvijo omenjenega projekta se bo povečala prometna varnost, bistveno pa se bodo zmanjšali tudi negativni
vplivi na okolje.

DOBRE PRAKSE

Evropski socialni sklad
Projekt »Usposabljanje predstavnikov arabske skupnosti v Sloveniji za
izvajanje arabskega kulturnega festivala«
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 tri razpise, katerih splošni
cilj je krepitev zaposljivosti 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 2009 kot eden izmed
upravičencev izbrano tudi društvo za kulturo, razumevanje
in dialog Rozana.
Društvo za kulturo, razumevanje in dialog Rozana je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2009 v Mariboru.
Njeno poslanstvo je s kulturnimi dejavnostmi, umetnostjo in
izobraževanjem spodbujati medkulturno zavest in prijateljstvo med arabsko in slovensko skupnostjo v Sloveniji.
Kot dvojezični večkulturni vzgojitelji, umetniki, izvajalci in
glasbeniki člani društva Rozana menijo, da je najboljši način
za odstranitev kulturnih ovir soočenje z izraznimi sestavinami druge kulture.
Za izvajanje projekta so »Usposabljanje predstavnikov arabske skupnosti v Sloveniji za izvajanje arabskega kulturnega
festivala« so v društvu Rozana preko omenjenega javnega
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razpisa pridobili 92.719,00 EUR in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Tekom projekta so najprej usposobili kulturne menedžerje.
Za kvalitetno izpeljan projekt se je pokazalo, da je potreba po tovrstnih znanjih zelo velika, zato so izpeljali kar tri
predavanja in delavnice. Vzpostavila se je folklorna skupina,
najprej v Mariboru in nato še ena v Ljubljani. Pripravili so
tudi usposabljanja igranja na instrument lutnja, delavnice za
izgradnjo spletnih strani, računalniško delavnico, usposabljanja literarne skupine, ki je nato izdala kar 4 številke revije
Rozana in izdelala promocijsko brošuro za Arabski festival.
Usposobili so tudi filmsko ekipo, ki je posnela dokumentarni film Arabske podobe v Sloveniji. Film je pejsaž različnih
zgodbic posameznikov arabskega porekla iz treh starostnih
generacij in je bil predvajan v okviru Arabskega kulturnega
festivala ŠAMS 2010.
Ključni rezultat projekta usposabljanja pa je bila izvedba
prvega arabskega kulturnega festivala, ki je potekal od
21.6. do 2.10.2010. Festival arabske kulture “ŠAMS” je izraz
prizadevanj slovensko-arabske skupnosti, ki živi v Sloveniji,
da predstavi raznolikost arabske kulture. Festival vključuje
glasbene in plesne prireditve, delavnice, razstave, modne revije, dokumentarni film o arabski skupnosti v Sloveniji, filmske produkcije arabskih režiserjev in predstavitev arabske
književnosti. Festival so spremljale številne dejavnosti, ki so
popestrile festivalsko dogajanje. S festivalom želijo v društvu

12/2010
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Rozana obogatiti kulturno življenje in ustvariti novo stičišče
multikulturnosti v Sloveniji.
ŠAMS je arabska beseda za sonce. V slovenskem pomenu
besede jo predstavljajo kot Šolo Arabsko–slovenskih Medkulturnih Stikov. Kot že samo ime pove, je namen festivala
predstaviti širino arabske kulture.
Festivala so se udeležili različni gosti iz Egipta, Londona
in Jordanije. Na festivalu ŠAMS, ki so ga gostili v Ljubljani,
Mariboru, Murski Soboti, Celju in Kopru so predstavili
svojo folklorno skupino Rozana, ki je zaplesala tradicionalni
arabski ples dabke. Skupina deluje prvo leto, a je s svojimi
nastopi že navdušila občinstvo v Cankarjevem domu v
Ljubljani in številnih drugih slovenskih mestih. Na festivalu
so predstavili tudi svojo glasbeno zasedbo, ki je na instrumentih darabuka, midžwas in oud zaigrala arabske ritme. V
prijetni atmosferi so prebirali arabsko literaturo, predstavili
svojo dvojezično revijo Rozana in si ogledali dokumentarni
film o arabski skupnosti v Sloveniji. Skozi festival so torej v
društvu Rozana uspeli prikazati vse, kar so se naučili tekom
trajanja projekta »Usposabljanje predstavnikov arabske
skupnosti v Sloveniji za izvajanje arabskega kulturnega
festivala«.
Vir: Foto arhiv upravičenca

Vir: Foto arhiv upravičenca
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Javna razpisa za izbor operacij “Neposredne spodbude za skupne razvojno investicijske projekte - RIP 08 in RIP 09”
Javna agencija za tehnološki razvoj RS (TIA) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo v letih 2008 in 2009
objavila dva javna razpisa »Neposredne spodbude za
skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 08 in RIP 09«,
ki sta se delno financirala s strani Evropske unije, in sicer iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Namen in cilj
V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 sta v letih
2008 in 2009 potekala dva javna razpisa s področja izboljšanja konkurenčnih sposobnosti podjetij in spodbud
raziskovalne odličnosti. Namen razpisov je bil graditev
skupnega razvojnega potenciala podjetij za razvoj novih
produktov, s katerimi bodo podjetja konkurenčneje
nastopala na trgu EU in tujih trgih. Namenjena sta bila
skupinam podjetij, ki sodelujejo z vsaj eno raziskovalno
skupino.
Zastavljen cilj javnega razpisa RIP 08 je bil sofinancirati
vsaj 8 razvojno-investicijskih projektov ter vsaj 340.000
raziskovalnih ur (200 FTE) v ekvivalentu polnega delovnega časa v projektih (1 FTE=1700h). Z javnim razpisom v letu 2009 je bil cilj vsaj 16 razvojno-investicijskih
projektov oz. nastanek vsaj 1 novega produkta/inovacije
na posamezen podprt razvojno-investicijskih projekt ter
vsaj 78.900 raziskovalnih ur (t.j. vsaj 46 FTE) v ekvivalentu polnega delovnega časa (1 FTE=1700h).
Vrednost javnih razpisov
V letu 2008 se je razpisalo 42.000.000 EUR, od tega
35.700.000 EUR iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. V marcu 2009 je bil objavljen javni razpis RIP 09 v
skupni vrednosti 50.000.000 EUR, ki se je v juliju, zaradi
velikega zanimanja potencialnih upravičencev, povečal
na 109.467.997 EUR, od tega iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj 93.047.797 EUR.
Dosežki javnih razpisov
Število
projektov

Število vključenih Skupna vrednost projektov
podjetij
(vključno z lastnimi viri
podjetij)

RIP 08

14

42

109.818.813 EUR

RIP 09

46

125

207.517.351 EUR

V novembru 2010 je TIA organizirala Razvojno investicijsko konferenco, na kateri so bili javno predstavljeni
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Vir: Foto arhiv upravičenca

Slika 1: Investicija LabMax

projekti RIP 08 in RIP 09. S strani podjetij je bilo predstavljenih vseh 60 projektov. Predstavitev se je udeležilo 160
udeležencev: predstavniki podjetij, predstavniki ministrstev
v vlogah organa upravljanja in posredniških teles, predstavniki TIA, evropske komisije in finančnih podpornih institucij ter medijev in ostale zainteresirane javnosti.
Namen konference je bil udeležencem predstaviti vsebino
razvojno investicijskih projektov, že doseženih ciljev in ciljev
v prihodnosti. Podjetjem so bile predstavljene tudi dodatne možnosti financiranja projektov ter imeli so priložnost
neformalnega sklepanja razvojnih partnerstev za projekte v
prihodnosti.
Slovenija je z obema razpisoma oblikovala inovacijsko okolje, ki je podjetja spodbudil k povezovanju in sodelovanju s
raziskovalnimi inštitucijami (fakultetami, inštituti, tehnološkimi centri). Z javno predstavitvijo je slovensko tehnološko, znanstveno in inovativno zaledje dobilo tudi vpogled
v interdisciplinarnost posameznih delov vsebin projektov.
Predstavitev projekta podjetja Akripol iz Trebnjega
Eden izmed izbranih podjetij, ki so kandidirani na javnem
razpisu RIP 08 je bilo podjetje Akripol iz Trebnjega, ki je
dobilo odobritev sofinanciranja projekta „Razvoj sanitarnih
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elementov iz recikliranega akrilnega stekla z granitnim
izdelkom in njihova zaščita z večfunkcijskimi prevlekami“ v
zaprošeni višini 1.382.825 EUR.
Namen projekta je bil razviti štiri skupine novih, inovativnih
izdelkov z visoko dodano vrednostjo, ki jih še ni na svetovnem trgu, in sicer reciklirano lito akrilno steklo z granitnim
izdelkom, iz katerega se bodo izdelovali sanitarni elementi.
Njihova površina bo oplemenitena z večfunkcijskimi premazi in nanopolnili. Končni produkt, sanitarni element s funkcijsko prevleko, predstavlja integracijo omenjenih produktov.
Podjetje bo posledično zmanjšalo obremenitve okolja in
odpadno akrilno steklo ponovno uporabilo v izdelkih z
izboljšanimi mehanskimi in površinskimi lastnostmi.
Z izvajanjem projekta, v katerega je vključena investicija v
potrebno novo opremo v skupni vrednosti 2.000.000 EUR,
se je predvidoma pričelo 5. januarja 2009, zaključek pa je
načrtovan v letu 2011. Z realizacijo projekta NANOSAN bo
Akripol uresničil še enega svojih strateških ciljev, izboljšal
svojo konkurenčno prednost, raziskovalno odličnost in si
ustvaril še močnejše temelje za dolgoročni
trajnostni razvoj.
Vir: Foto arhiv upravičenca

OBVESTILA

So dnevi in trenutki polni sreče in miline,
ko v radosti oči zapremo
in si tiho zaželimo, da ne mine.

Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko
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Z dnem 01.12.2010 zaživel prenovljen portal
evropske kohezijske politike na spremenjenem naslovu

www.eu-skladi.si
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.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-zaizvajanje-kohezijske-politike-2007-2013

Kontaktne osebe institucij, ki so vključene v izvajanje kohezijske politike, najdete na spletni strani http://www.eu-skladi.si/kontakti#c1=kontakt&c0=40
Urad vlade za komuniciranje

Evrofon 080 2002
Na brezplačni telefonski številki lahko zastavite vprašanja ali naročite publikacije in gradiva v zvezi s članstvom Slovenije v EU
vsak delavnik od 9. do 19. ure.
Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje operacij, vključno z izvajanjem nalog informiranja in obveščanja javnosti
o operaciji, se lahko obrnete na kontaktne osebe za informiranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja:
Kohezijski sklad: Branka Markovič, branka.markovic@gov.si
Evropski sklad za regionalni razvoj: Nataša Rojšek, natasa.rojsek@gov.si
Evropski socialni sklad: Urška Maček, urska.macek@gov.si

Seznam upravičencev, ki so bili deležni finančne pomoči Evropske unije, je objavljen na spletni strani:
http://www.eu-skladi.si/razpisi#c1=upravicenec&c0=40.

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.
Prijetno branje vam želimo!
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