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VEČLETNI  FINANČNI  OKVIR  
NA  RAVNI  EU  

Proračun EU se financira iz različnih virov, tudi iz deleža bruto nacionalnega dohodka držav članic.

Proračunska sredstva so med drugim namenjena financiraju številnih dejavnosti, od razvoja podeželja

in varstva okolja do nadzora na zunanjih mejah in uveljavljanja človekovih pravic. Voditelji in voditeljice

EU so se na srečanju v Bruslju dogovorili o dolgoročnem proračunu EU za obdobje 2021–2027 v višini

1074,3 milijarde EUR. Proračun bo podpiral naložbe v digitalni in zeleni prehod.

izpostavljamo
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Evropska  kohezijska politika

64.4%

Kmetijska politika

33.3%

Sklad za pravičen prehod

2.2%

VEČLETNI  FINANČNI  OKVIR  
NA  RAVNI  SLOVENIJE  

Slovenija je bila pri pogajanjih o večletnem evropskem proračunu uspešna, saj ostaja neto prejemnica.

V prihodnjih sedmih letih naj bi Slovenija po ocenah v okviru svoje nacionalne ovojnice prejela 2,9

milijarde evrov na področju kohezijske politike, 1,5 milijarde evrov sredstev v okviru skupne kmetijske

politike in 100 milijonov iz Sklada za pravičen prehod.  

izpostavljamo

Gre za indikativne, neuradne izračune, ki bodo odstopali od uradnih izračunov, ki bodo pripravljeni s strani Evropske komisije.

1,5 

2,9

0,1

SKUPAJ
4,5

milijarde EUR

podpora strukturnim reformam in javnim naložbam, ki so ključne za dolgoročno okrevanje,

podpora zeleni in digitalni preobrazbi; 

krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov; 

ureditev dolgotrajne oskrbe ter krepitev domske oskrbe za starostnike;

ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest - zlasti za mlade ter 

zagotavljanje naložbenih podpor in obratnega kapitala za mala in srednja podjetja.

Za katera področja bodo porabljena sredstva evropske kohezijske politike?

http://www.eu-skladi.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
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Na Gorenjskem so zagnali mrežo za izposojo koles Gorenjska.bike, ki je nastala v okviru projekta
Hitro s kolesom. Z vzpostavitvijo mreže v petih občinah Gorenjske so nadgradili že obstoječe
sisteme za izposojo koles v kranjski (KRsKOLESOM), jeseniški (JesNICE Bikes) in blejski občini (Bled
Green ways). Tako bodo še bolj prispevali k razvoju trajnostne mobilnosti in spreminjanju navad
prebivalstva v smeri  večje uporabe nizkoogljičnega transporta in javnega prevoza.

Projekt je sofinanciran v okviru sredstev CLLD prek javnega poziva

Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica in se priključuje aktivnostim

za vzpostavitev celovitega in urejenega gorenjskega kolesarskega

omrežja, v katerega je vključenih vseh 18 občin iz regije in sosednje

občine Komenda, Kamnik, Vodice, Medvode, Logatec in Cerkno. Lokalna

akcijska skupina si prizadeva za razvoj tako dnevnega, rekreativnega kot

turističnega kolesarstva v vseh omenjenih 24 občinah s širšega

gorenjskega območja. Po območju so speljane tako državne kolesarske

povezave kot tudi pomembnejše lokalne povezave. V pripravi sta enotni

turistični zemljevid in sistem označevanja omrežja. Tako urejenega

modela ne izvajajo nikjer v Sloveniji, zato v akcijski skupini računajo, da

ga bodo kot primer dobre prakse razširili na celotno območje države.

EU prispevek: 

250.000 evrov

HITRO  S  KOLESOM

dobre
zgodbe

Vir: Arhiv upravičencaPreberite si še druge dobre zgodbe.

V sistemu Gorenjska.bike je zdaj 28 postaj v kranjski občini, šest

postaj v jeseniški, pet postaj v radovljiški, tri v tržiški in ena postaja

v občini Naklo. Skupaj je na razpolago 245 koles, od tega jih je okoli

60 %  s pomožnim električnim pogonom (E-kolo). V sistem se

občani lahko prijavijo preko spleta (www.gorenjska.bike) ali preko

aplikacije za pametne telefone Mobiln.si. Možna je sezonska ali

mesečna izposoja. Na izbiro je e-kolo ali navadno kolo.

Projekt Hitro s kolesom pomeni

pomemben korak pri vzpostavitvi

točk za izposojo koles, ki bodo

osnova za zagon delovanja

mreže na celotnem območju

Gorenjske.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
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aktualni
razpisi

MLADI

ŠTUDENTI    ISKALCI PRVE ZAPOSLITVE        
MLADI     MLADI PODJETNIKI

MALA  IN
SREDNJA  PODJETJA

PODJETJA V VSEH FAZAH RAZVOJA      PODJETJA Z RAZISKOVALNIMI ODDELKI   
ZASEBNI ZAVODI     START-UP PODJETJA      SOCIALNA PODJETJA

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v
obdobju 2019–2022 »E–POSLOVANJE 2019–2022« 

Rok za prijavo: 3. rok: 1. 10. 2020 in 4. rok: 1. 10. 2021 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne
energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022

Rok za prijavo: 5. rok: 25. 9. 2020

Razpisna dokumentacija

Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov
Rok za prijavo: 2. rok: 30. 9. 2020, 3. rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/2021

Rok za prijavo: od 15. 6. 2020 do vključno 25. 9. 2020

Razpisna dokumentacija

Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj
novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne
verige vrednosti«
Rok za prijavo: 4. rok: 30. 9. 2020 in 5. rok: 23. 4. 2021

Razpisna dokumentacija

https://www.spiritslovenia.si/razpis/309
https://www.spiritslovenia.si/razpis/309
https://www.spiritslovenia.si/razpis/309
https://www.spiritslovenia.si/razpis/309
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energ-1206/
https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20202021-292-javni-r/
https://www.spiritslovenia.si/razpis/323
https://www.spiritslovenia.si/razpis/323
https://www.spiritslovenia.si/razpis/323
https://www.spiritslovenia.si/razpis/323
https://www.spiritslovenia.si/razpis/323


Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za
obdobje 2019 do 2022

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 3. 9. 2020

Razpisna dokumentacija

SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji
Rok za prijavo: 31. 12. 2020

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih
v tujini v letih 2019-2022

Rok za prijavo: 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022

Razpisna dokumentacija

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje
snovne in energetske učinkovitosti
Rok za prijavo: od 1. 9. 2020 do 31. 11. 2020, 1. 9. 2021 do 31. 11. 2021

Razpisna dokumentacija

Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij
Rok za prijavo: 28. 12. 2021

Razpisna dokumentacija

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Rok za prijavo: 15. 9. 2021

Razpisna dokumentacija

NOVO!

Javni poziv COVID-19 za nakup zaščitne opreme
Rok za prijavo: 31. 10. 2020

Razpisna dokumentacija

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter
predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Rok za prijavo: 15. 9. 2020

Razpisna dokumentacija

Spodbude za digitalno transformacijo MSP
Rok za prijavo: 15. 1. 2021

Razpisna dokumentacija

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobj-1229/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobj-1229/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobj-1229/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobj-1229/
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93
https://www.spiritslovenia.si/razpis/310
https://www.spiritslovenia.si/razpis/310
https://www.spiritslovenia.si/razpis/310
https://www.spiritslovenia.si/razpis/310
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://www.spiritslovenia.si/razpis/351
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://www.spiritslovenia.si/razpis/351
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=111


DELODAJALCI  IN
ZAPOSLENI/BREZPOSELNI

SAMOSTOJNI PODJETNIKI     LASTNIKI MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ     KADROVSKI

DIREKTORJI VEČJIH PODJETIJ  ZAPOSLENI - STAREJŠI OD 45 LET     ZAPOSLENI - Z NIZKO

IZOBRAZBO      BREZPOSELNI 

Usposabljam.se 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 12. 2020 do 11.59

Razpisna dokumentacija

Delovni preizkus 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 12. 2020 do 11.59

Razpisna dokumentacija

Javno povabilo k vpisu v evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup
podjetja
Rok za prijavo: do preklica

Razpisna dokumentacija

Zaposli.me
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 15. 11. 2020 

Razpisna dokumentacija

Trajno zaposlovanje mladih 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 15. 11. 2020 

Razpisna dokumentacija

Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 15. 11. 2020 

Razpisna dokumentacija

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020
https://www.spiritslovenia.si/razpis/337
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje


Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo
električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022

Rok za prijavo: 5. rok: 25. 9. 2020

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za
obdobje 2019 do 2022

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 3. 9. 2020

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih
oblik varstva/začasnih namestitev za starejše
Rok za prijavo: 3. rok (skrajni rok): 16. 10. 2020 do 15.00

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih
2020, 2021 in 2022

Rok za prijavo: 3. rok: 14. 9. 2020 in skrajni rok: 16. 11. 2020

Razpisna dokumentacija

UNIVERZE   VISOKOŠOLSKI ZAVODI    ŠOLE     RAZISKOVALNE IN RAZVOJEN ORGANIZACIJE   

REGIONALNE IN LOKALNE OBLASTI       REGIONALNE IN LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE   

 TEHNOLOŠKI PARKI       INKUBATORJI IN DRUGE USTANOVE

  RAZISKOVALNE,  JAVNE  IN
DRUGE  INSTITUCIJE

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi
poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma
študijskem letu 2019/2020

Rok za prijavo: 2. 9. 2020

Razpisna dokumentacija

NOVO!

Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti,
produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020

Rok za prijavo: 28. 9. 2020

Razpisna dokumentacija

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energ-1206/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energ-1206/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energ-1206/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energ-1206/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobj-1229/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobj-1229/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobj-1229/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobj-1229/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-infrastrukturo-namenjeno-izvajanju-dnevnih-oblik-varstvazacasnih-namestitev-za-starejsev-javna-objava/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2020-2021-in-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2020-2021-in-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2020-2021-in-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2020-2021-in-2022/
https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-pud-za-solskostudijsko-leto-20192020
https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/pilotni-projekti-razvoja-uvedbe-inovativnih-resitev-za-ohranjanje-zavzetosti-produktivnosti-ucinkovitosti-starejsih-zaposlenih-2020


KMETI,
GOZDARJI  IN  RIBIČI

NOSILCI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI SO VPISANI V REGISTER   MLADI KMETJE   

LASTNIKI GOZDOV AGRARNE SKUPNOSTI    RIBIČI

5. javni razpis za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo
Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

5. javni razpis za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

4. javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja
Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

5. javni razpis za produktivne naložbe v klasično akvakulturo
Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za ukrep inovacije v akvakulturi
Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

2. javni razpis za ukrep Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka
akvakultura
Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

1. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj
nekmetijskih dejavnosti
Rok za prijavo: 21. 10. 2020 do 23.59

Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije
gozdov iz PRP 2014-2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija
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12. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto
2020, namenjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči
Rok za prijavo: 16. 9. 2020 do 23.59

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto
2020

Rok za prijavo: 12. 10. 2020 do 23.59

Razpisna dokumentacija

14. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto
2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih
zahtev na področju zaščite rejnih živali
Rok za prijavo: 19. 10. 2020 do 23.59

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in
spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

Rok za prijavo: 17. 9. 2020 do 23.59

Razpisna dokumentacija

6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma
razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Rok za prijavo: 26. 10. 2020 do 23.59

Razpisna dokumentacija

13. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto
2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi
Rok za prijavo: 21. 10. 2020 do 23.59

Razpisna dokumentacija

NOVO!

15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto
2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter
izboljšanju okolja
Rok za prijavo: 4. 11. 2020 do 23.59

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-

2020 za leto 2020

Rok za prijavo: 30. 9. 2020 do 23.59

Razpisna dokumentacija
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Zasavski podjetniški inkubator: za projekt v vrednosti dobrih  2 milijonov
evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,2 milijona
evrov. 

Več na povezavi.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za
evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala naslednje odločitve o finančni
podpori projektom 2014–2020:

Izgradnja sekundarnega voda za odvajanje odpadnih voda za industrijsko cono
Vuzenica:  za projekt v vrednosti 319.000 evrov bo Evropski sklad za
regionalni razvoj prispeval dobrih 236.000 evrov.

Več na povezavi.

neposredne
potrditve

Napovedani razpisi .

Napovedani razpisi vezani na COVID-19.

napovedani
razpisi

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju občine Koper in občine Ankaran: 

 za projekt v vrednosti dobrega 15,8 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval
7,3 milijona evrov.

Več na povezavi.

Podjetno nad izzive Podravje – PONI Podravje:  za projekt v vrednosti skoraj 1,4

milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dober milijon evrov.

Več na povezavi.

http://www.eu-skladi.si/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-zasavski-podjetniski-inkubator
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-odvajanje-odpadnih-voda-za-industrijsko-cono-vuzenica
https://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/covid19-2/test
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-izgradnjo-kanalizacije-na-obmocju-obcin-koper-in-ankaran
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-podjetnisko-usposabljanje-v-podravju


Evropsko
teritorialno
sodelovanje

ČEZMEJNI
PROGRAMI
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Programi čezmejnega sodelovanja podpirajo sodelovanje partnerjev na nivoju regij
NUTS III iz vsaj dveh različnih držav članic ob kopenskih ali morskih mejah. 

spodbujanje gospodarskega in socialnega

razvoja na obmejnih območjih,

reševanje skupnih izzivov na področju

okolja, javnega zdravja, varnosti in

zaščite,

vzpostavitev boljših pogojev za mobilnost

ljudi, blaga in kapitala.

Temeljni cilji čezmejnih programov

sodelovanja so:

Skupna vrednost vseh programov, kjer sodeluje
Slovenija, je okoli 190 milijonov evrov iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Slovenija sodeluje v 4 programih

čezmejnega sodelovanja, pri čemer je

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko

kohezijsko politiko Organ upravljanja za tri

programe (SI-AT, SI-HR, in SI-HU).

Več informacij o programih najdete na njihovih spletnih straneh.

Interaktivni zemljevidi projektov SI-HR in SI-AT 

Na interaktivnih zemljevidih lahko poiščete projektne partnerje in opise projektov, sofinanciranih

v okviru operativnih programov Slovenija - Hrvaška  in Slovenija - Avstrija  za obdobji 2007–2013 in 

2014–2020.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.ita-slo.eu/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hr.eu/si2/
http://www.si-hu.eu/
http://www.si-hr.eu/si2/map-2/
http://www.si-at.eu/si2/interaktivni-zemljevid-programov-op-si-at-2007-2013-interreg-si-at-2014-2020/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
http://www.si-at.eu/si2/interaktivni-zemljevid-programov-op-si-at-2007-2013-interreg-si-at-2014-2020/


Evropsko
teritorialno
sodelovanje

TRANSNACIONALNI  IN
MEDREGIONALNI  PROGRAMI

www .eu-skladi .si

 Poslanstvo transnacionalnih programov  je priprava skupnih razvojnih rešitev za skupne
izzive. Poudarek je na krepitvi institucionalnih zmogljivostih javne uprave in javnega
sektorja, tudi v povezavi z zasebnim sektorjem, in na izboljšanju razvojnih politik ter

strategij.

Slovenija sodeluje v 5 transnacionalnih

programih: 

Poglejte si nekoliko drugačen pristop k navodilom nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja: 

video navodila za izpolnjevanje časovnice,
zbirnik regresa za slovenske upravičence.

1. Območje Alp

2. Srednja Evropa

3. Mediteran

4. Podonavje

5. Jadransko-jonski program (ADRION)

Cilji medregionalnih programov pa so krepitev učinkovitosti kohezijske politike s
spodbujanjem izmenjave izkušnj med regijami, izboljšanje udejanjanja programov in

projektov Evropskega teritorialnega sodelovanje in promocija analiz razvojnih trendov
na področju teritorialne kohezije s pomočjo študij, zbiranja podatkov in ostalih ukrepov.

Slovenija sodeluje v 4 medregionalnih

programih: 

1. INTERACT III

2. INTERREG EUROPE 

3. URBACT III

4. ESPON 2020

Vsem petim
transnacionalnim
programom pripada
860 milijonov evrov.

Navodila nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja malo drugače

Vrednost vseh
medregionalnh
programov na ravni
EU znaša 500

milijonov evrov. 

http://www.eu-skladi.si/
https://www.youtube.com/watch?v=UanOQEhjFxc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FzTms2xv318&feature=youtu.be
https://www.alpine-space.eu/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
https://interreg-med.eu/
http://www.interreg-danube.eu/
https://www.adrioninterreg.eu/
http://www.interact-eu.net/
https://www.interregeurope.eu/
https://urbact.eu/urbact-slovenija
https://www.espon.eu/main/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg


Portali  in
platforme
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PODATKOVNA   PLATFORMA  ZA  EVROPSKE
STRUKTURNE   IN  INVESTICIJSKE  SKLADE

EVROPSKI  PORTAL  NALOŽBENIH  
 PROJEKTOV  (EIPP)

Evropski portal naložbenih projektov je

spletni portal, kjer lahko javni in zasebni

nosilci projektov s sedežem v EU s svojimi

projekti seznanijo morebitne vlagatelje

po vsem svetu. Na voljo je v vseh uradnih

jezikih EU, torej tudi v slovenščini. 

Platforma omogoča dostop do podatkov

o realizaciji financiranja in pričakovanih

dosežkih v okviru Evropskih strukturnih in

investicijskih skladov. Podatki se

nanašajo na 533 programov, ki so bili

potrjeni do julija 2016. Podatki so

prikazani tudi za vsako državo posebej in

jih lahko po želji izbirate.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/sl/index.html
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/sl/index.html
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/sl/index.html
https://cohesiondata.ec.europa.eu/


Portali  in
platforme
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Spletna stran fi-compass je platforma za

svetovalne storitve o finančnih

instrumentih v okviru Evropskih strukturnih

in investicijskih skladov. Platforma obsega

splošne informacije, praktične pripomočke,

priročnike, primere dobrih praks, seminarje,

različne dogodke in video material.

FINANČNI  INSTRUMENTI  -  PLATFORMA
FI-COMPASS

SPLETNA  PLATFORMA  ZA  UČENJE  O  POLITIKAH
V  OKVIRU  PROGRAMA  INTERREG  EUROPE

Spletna platforma za učenje o

politikah v okviru medregionalnega

programa Interreg Europe 2014-

2020 povezuje vse države članice,

Norveško in Švico ter se sofinancira

iz Evropskega sklada za regionalni

razvoj. Namenjena je vsem

projektnim partnerjem programa in

drugim akterjem regionalne politike,

da bi z njeno pomočjo lažje širili

znanja o načrtovanju in izvajanju

javnih politik na

državni/regionalni/lokalni ravni.

V Sloveniji pa Finančne instrumente

upravlja SID banka v okviru Sklada

skladov, kjer lahko pridobite podrobnejše

informacije o njihovih produktih.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.fi-compass.eu/
https://www.fi-compass.eu/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/
https://www.skladskladov.si/


Uporabno

CELOSTNA  GRAFIČNA  PODOBA  EVROPSKE
KOHEZIJSKE  POLITIKE  (EKP) 2014–2020, NAVODILA

KOMUNICIRANJA  VSEBIN  EKP  IN  DOBRE  ZGODBE

www .eu-skladi .si

Priročnik celostne grafične podobe

Celostna grafična podoba

Navodila Organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin EKP  v
programskem obdobju 2014-2020

Osrednji namen Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v

programskem obdobju 2014–2020  je pomoč vsem akterjem, ki so vključeni v izvajanje evropske

kohezijske politike pri komuniciranju o projektih in njihovih rezultatih.

Programsko obdobje 2014-2020 je v polnem teku, zato smo prepričani, da obstaja veliko zanimivih
projektov, ki jih bomo z veseljem izpostavili. 

Preko te povezave lahko pošljete projekt, ki je po vašem mnenju lahko dobra zgodba.

Logotipi

Podobe živali v vektorski obliki

Predloge plakatov

Predloge za predstavitve

Predstavitveni filmček celostne grafične podobe

Dobre zgodbe 2014-2020

Na tej povezavi pa lahko preberete številne dobre zgodbe, ki jih piše Evropska kohezijska politika.

Materiali Evropske komisije: Evropska kohezijska politika 2014-2020 

Povezava na materiale Evropske komisije na temo evropske kohezijske politike kot so publikacije,

zemljevidi, videoposnetki, zakonodaja in smernice, logotipi in grafična podoba. 

Poletna izdaja revije Panorama.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020-1-sprememba.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020-1-sprememba.pdf
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/logotipi-zivali/zivali_barve.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
https://www.youtube.com/watch?v=n4n8w9pNo3U
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-73-emilia-romagna-in-line-for-a-smarter-future
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Konec septembra bomo izbrali najbolj

zanimive fotografije, tiste, ki bodo

pripovedovale dobre EU zgodbe in jih

nagradili. Vsak, ki bo sodeloval pa bo

prejel tudi praktično nagrado. 

Fotografije bomo objavili na naših

družbenih omrežjih, zato s pošiljanjem

fotografij soglašate s temi objavami

in zagotavljate, da so fotografije vaše

ter imate zanje potrebna soglasja.

Če ste te utrinke ujeli v fotografski

objektiv, nam pošljite fotografijo na 

FB messanger ali info.svrk@gov.si in

pripišite, kako je povezana s strani EU

sofinanciranimi projekti. Lahko nam

zaupate tudi, kaj ste tam počeli in

kako ste se imeli. 

Ste se to poletje potepali po EU

projektih? Morda spoznali kakšnega

novega v svoji okolici ali pa

oddaljenem kotičku Slovenije? Ste se

morda izobraževali ali pa ustvarjali v

okviru kakšnega EU projekta?

NAGRAJUJEMONAGRAJUJEMO
VAS Z DOBRIMIVAS Z DOBRIMI
ZGODBAMIZGODBAMI

Vstopnici za Interaktivni doživljajski park

Expano za 2 osebi

NAGRADNA  IGRA  -  MOJA  POLETNA  EU
FOTOGRAFIJA

Obvestila

Paket Pokic z različnimi okusi podjetja Kokica d.o.o.

sofinanciranimi iz evropskih sredstev

Praktične nagrade

Krema Bee Natural podjetja Bee Natural Benjamin Pregl s.p.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://www.facebook.com/EUSkladi
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks/vrata-v-pomurje-2013-regijski-promocijski-center
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks/iz-odpadne-kokice-lahko-nastane-cokica
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks/od-koznih-tezav-do-kozmetike-iz-cebeljega-strupa
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Obvestila

Interreg projekt Pot miru in Interreg projekt HITRO sta se

uvrstila v finalni izbor na tekmovanju Interreg Project Slam. 

Pri projektu Pot miru, ki je sofinanciran v okviru Programa

sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, gre za zgodbo o

povezovanju narodov, ki so se nekoč borili skupaj v prvi svetovni

vojni.

GLASOVANJE  ZA  INTERREG  
 PROJEKT  ENERGY@SCHOOL  

Projekt Interreg ENERGY@SCHOOL (Interreg Central Europe)

se je uvrstil v finale za nagrado Regiostars 2020 v kategoriji

"Opolnomočenje mladih".  

Glasujete lahko tukaj do 15. 9. 2020.

TEKMOVANJE  INTERREG
PROJECT  SLAM

Cilj projekta HITRO, ki je sofinanciran v okviru Programa

sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, pa je skupni razvoj

in izboljšanje sistema Civilne zaščite, zaradi večje varnosti na

čezmejnem območju.     

Zgodbi sta  izstopali med več kot 150-imi prijavljenimi projekti,

predstavniki projektov pa so dobili priložnost predstaviti projekt

in dosežene rezultate v sklopu European Week of Regions and

Cities 15. oktobra 2020 v Bruslju.

Za obe zgodbi lahko glasujete na Interact Programme´s.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://www.youtube.com/watch?v=5C1q9kzIW3M&feature=youtu.be
https://regiostarsawards.eu/
https://www.facebook.com/watch/InteractEU/3113243112092609
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JAVNO  POSVETOVANJE  O  POBUDI  ZA
MEDREGIONALNO  VLAGANJE  V  INOVACIJE

Obvestila

ADMINISTRATIVNE  IN  PRAVNE
OVIRE

Se pri čezmejnem sodelovanju srečujete z administrativnimi in

pravnimi ovirami? Tokrat lahko zaprosite za pomoč. 

Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR) je v sodelovanju z

Evropsko komisijo objavilo povabilo za predstavitev projektnih

predlogov s ciljem prepoznavanja in razreševanja ovir

čezmejnega sodelovanja. Administracije imajo možnost

predstaviti informacije o pravnih in administrativnih ovirah, ki jih

srečujejo pri izvajanju projektov v lastnem obmejnem območju.  

Javni razpis bo odprt do 21. 9. 2020.

ANKETNI  VPRAŠALNIK  ZA  PROGRAM    INTERREG
ITALIJA-SLOVENIJA  2021-2027

Vprašalnik je namenjen vsem kategorijam deležnikov v okviru

programskega območja za pridobitev koristnih informacij.

Anketni vprašalnik lahko izpolnite do 23. 9. 2020.

Evropska komisija je odprla javno posvetovanje o pobudi za

medregionalno vlaganje v inovacije. Za spodbujanje

medregionalnega sodelovanja pri vlaganju v inovacije bo v okviru

Evropskega sklada za regionalni razvoj na voljo okoli 500

milijonov evrov.

Posvetovanje je odprto do 30. 9. 2020.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Interreg_consultazioneposvetovanje_programmazione2021-2027
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/interregional-innovation/?fbclid=IwAR0G_QUG2PIZRQ4RruXNytcvhxzCoPUh3fXpHZnBkijF_X6AFFS7Hk4tX7M
https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals
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KOMPETENTNA  SLOVENIJA

Dogodki

Napovednik delavnic 

Tema delavnice Datum Lokacija

7 navad učinkovitih ljudi, Uroš Kozina 31. 8., 7. 9., 14. 9.,

22. 9., 28. 9., 5. 10.

e-usposabljanje (obvezna

prisotnost na vseh 6 terminih)

Trening za vodje, Bojana Florjančič 1. 9., 30. 9., 6. 10.,

27. 10., 17. 11.

v živo (obvezna prisotnost na

vseh 5 terminih)

Najpomembnejše o osebnem

protokolu, Ksenija Benedeti
2. 9. 2020 Nova Gorica

Čustvena inteligenca na delovnem

mestu, Jasna Štamcar in Alex Gregorič

2. 9. 2020 Murska Sobota

Čustvene spirale, Jan Kovačič 3. 9. 2020 Maribor

Kreativno razmišljanje, Mina Černe 9. 9. 2020 Ljubljana

VODITELJSTVO ali MANIPULACIJA?

Preizkušeni in učinkoviti načini vodenja

v dobi digitalizacije, Werner

Katzengruber

10. in 11. 9. 2020 e-usposabljanje

Čustvena inteligenca na delovnem

mestu, Jasna Štamcar in Alex Gregorič

15. 9. 2020 Slovenska Bistrica

Generational Diversity In the

Workplace, dr. Tim Elmore
16. 9. 2020 e-usposabljanje

Digitalni detox, Zinka Kosec 17. 9. 2020 Ajdovščina

Avtentični vodja v praksi, Jasna

Štamcar in Alex Gregorič
21. 9. 2020 Slovenska Bistrica

2-dnevno nadaljevalno usposabljanje

Transolution Leadership (Silvester

Kmetič in Andrej Zalokar)

24. in 25. 9. 2020 pogoj za udeležbo je udeležba

na delavnici Voditeljstvo ali

manipulacija? - 10. in 11. 9. 2020)

Delavnice so za udeležence brezplačne. Zaradi omejenega števila mest se

lahko prijavi le ena oseba iz posameznega podjetja. Več informacij o

delavnicah najdete na prenovljeni spletni strani Javnega štipendijskega,

razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://www.srips-rs.si/sl/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2018
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ZAVZETI  ASI

Dogodki

Napovednik delavnic za jesenski cikel

Tema delavnice Datum Lokacija

Zakonodaja – pravni in sistemski

vidik ter starejši zaposleni

3. 9. 2020 Ljubljana

Promocija, odnos, zaznave in starejši

zaposleni
9. 9. 2020

Ljubljana

Zdravje, delovno okolje in starejši

zaposleni

17. 9. 2020 Ljubljana

Strokovni in osebni razvoj starejših

zaposlenih

23. 9. 2020 Ljubljana

Dan navdihujočih dobrih praks 29. 9. 2020
Ljubljana

Za udeležbo na delavnicah je obvezna prijava, v okviru katere je treba odgovoriti na nekaj vprašanj.

V primeru poslabšanja epidemiološke slike lahko pride do odstopanja od predvidenega načina izvedbe

delavnic.

Pričakuje se, da se vsi udeleženci udeležijo vseh modulov. Pogoj za pridobitev priznanja »Glasnik razvoja

starejših zaposlenih« je vsaj 75 % prisotnost.

Spremembe in prenos naučenega v

prakso

6. 10. 2020 Ljubljana

http://www.eu-skladi.si/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://www.1ka.si/a/294251
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FINA  EU  TOČKA

Kontakti

Od ponedeljka do petka,

med 9. in 12. uro, so vam

za vsa vprašanja na voljo

sodelavci Službe Vlade

RS za razvoj in evropsko

kohezijsko politiko.

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog

komuniciranja in obveščanja javnosti, se lahko obrnete na naslednji kontaktni osebi pri

organu upravljanja:

Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si in Nataša Kogej: natasa.kogej@gov.si.

Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi,

saj bodo e-novičke z vašo pomočjo še učinkoviteje dosegale svoj namen. Svoje predloge

lahko pošljete na elektronski naslov info.svrk@gov.si.

Oblikovanje, urejanje in lektura: Nataša Rojšek in Nataša Kogej

Prijetno branje vam
želimo!

http://www.eu-skladi.si/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg

