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Projekti

Utrinki iz mednarodnih konferenc

Aktualni razpisi

10 novih javnih razpisov

Utrinki z mednarodne konference o
industrijski simbiozi
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, partner v projektu Symbi, je gostila dvodnevno mednarodno
konferenco »Krožno gospodarstvo in industrijska simbioza: spodbude, ključni dejavniki in izzivi«. Zbrane sta nagovorila tudi
ministrica za razvoj strateške projekte Alenka Smerkolj in Peter Laybourn, ustanovitelj podjetja International Synergies.
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko v okviru projekta Symbi (Industrial symbiosis
for a resource efficient economy), ki se izvaja v okviru
programa Interreg Europe, spremlja razvoj in
uveljavljanje konceptov krožnega gospodarstva in
industrijske simbioze, tako na slovenski kot evropski
ravni. V okviru projekta se osredotoča na tiste teme, ki
so za Slovenijo in doseganje njenih strateških ciljev na
tem področju najpomembnejše. S tem namenom je 21.
in 22. novembra 2017 v Ljubljani organizirala
konferenco in študijski obisk, na kateri so projektni
partnerji in njihovi deležnike iz Španije, Poljske,
Madžarske, Italije, Finske, Grčije in Poljske ter širša
zainteresirana javnost razpravljali o zmanjševanju vrzeli
med trgom primarnih in sekundarnih surovin, finančnih
instrumentih za spodbujanje projektov industrijske
simbioze ter primerih dobrih praks s tega področja.
Ministrica Alenka Smerkolj je izpostavila aktivnosti
Slovenije na področju krožnega gospodarstva in
podarila pomen njegovega uveljavljanja: »Da bi tej in
prihodnjim generacijam omogočili dostojno življenje,
potrebujemo gospodarstvo, ki temelji na krožnem, ne
na linearnem modelu potrošnje in proizvodnje. Ta
prehod se ne bo zgodil sam od sebe. Potrebujemo
strukturiran, horizontalen in celostni pristop na vseh
ravneh«. Projekt Symbi je označila kot odlično učno
platformo za vpogled, kako k zadevi pristopajo ostale
države članice EU.

V okviru prvega dne konference so pogled na področju
ločevanja in predelave odpadkov ter zmanjševanja vrzeli med
primarnimi in sekundarnimi surovinami z udeleženci delili
predstavniki iz javnega in zasebnega sektorja (Ministrstvo za
okolje in prostor, Center za evropske politične študije, Inštitut
Wuppertal iz Nemčije, finsko investicijsko podjetje SITRA,
Zavoda RS za gradbeništvo, Inštututa za papir in celulozo). Drugi
dan konference je bil namenjen razpravi o možnostih uporabe
finančnih instrumentov za spodbujanje projektov industrijske
simbioze. V razpravi so sodelovali predstavniki Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo, EKO Sklada in podjetja
Kolektor Venture.
Sicer pa so v okviru obiska v Sloveniji projektni partnerji obiskali
tudi podjetje VIPAP Krško in in Aquapark Atlantis, ki predstavlja
primer dobre prakse industrijske simbioze med podjetjema
BTC, d. d., in AquafilSLO. Vodni park izr ablja toplotno energijo v
obliki vroče vode, ki nastaja pri proizvodnji najlona iz odpadnih
ribogojskih mrež v bližnjem podjetju AquafilSLO, za ogrevanje
vode v bazenih.
Več o projektu Symbi na naslednji povezavi.
Vabljeni k ogledu videa s predstavitvami
primerov dobrih praks krožnega gospodarstva /
sistemskega oblikovanje v Sloveniji, ki pa je
nastal v okviru projekta Retrace, v katerem
sodeluje tudi Služba Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko.
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Utrinki z mednarodne konference
Prvi PPI2Innovate dnevi
Povpraševanje javnega sektorja po inovativnih rešitvah, ki
še niso na voljo na trgu ali pa niso na voljo še v velikem
obsegu, spodbuja potencialne ponudnike k inovativnosti.
Na evropski ravni je javno naročanje inovativnih rešitev
(Public Procurement of Innovations - PPI) dobro podprto
(Obzorje 2020), saj so na voljo že nekaj let različni
pripomočki za usmerjanje in usposabljanje za podporo PPI.
V večini srednjeevropskih držav in regijah PPI uporabljajo
le v manjši meri, saj obstoječi pripomočki za spodbujanje
PPI niso prilagojeni nacionalnim pravnim okvirom, prav
tako na tem področju primanjkuje regionalnih centrov
znanja. Ključni cilji projekta PPI2Innovate, ki jih želijo
projektni partnerji doseči v obdobju od 1. 6. 2016 do 31. 5.
2019 so oblikovati tri skupne pripomočke PPI2Innovate
za področje PAMETNE energije, PAMETNEGA zdravja in
PAMETNE informacijske-komunikacijske tehnologije
(IKT), ki so prilagojeni nacionalnim pravnim okvirjem. S
projektom PPI2Innovate želijo projektni partnerji
spodbuditi nastanek in delovanje trajnostne mreže
kompetenčnih centrov PPI v Srednji Evropi, izvesti štiri
pilotne projekte za potrditev oblikovanih PPI2Innovate
pripomočkov ter vzpostaviti in okrepiti kapacitete znotraj
kompetenčnih centrov s pomočjo procesa učenja s prakso.

Na projektu PPI2Innovate sodeluje deset partnerjev iz
šestih držav Srednje Evrope, med katerimi sta tudi dva
slovenska projektna partnerja, in sicer Zavod Tehnološka
Mreža ICT (Zavod TM ICT) in Ministrstvo za javno upravo
(MJU) ter Univerza v Mariboru kot pridruženi strateški
partner.

Rzeszow regionalna razvojna agencija (Rzeszow Regional
Development Agency) je uspešno izvedla mednarodno
konferenco Prvi dnevi PPI2Innovate (First PPI2Innovate
Days), ki je potekala 3. oktobra 2017, v Konferenčnem
centru v Lublinu (Lublin Conference Centre) na Poljskem v
okviru projekta PPI2Innovate – Krepitev zmogljivosti za
spodbujanje uporabe javnega naročanja inovativnih rešitev
v Srednji Evropi. Projekt PPI2Innovate sofinancira
transnacionalni program Interreg Srednja Evropa.

Mednarodne konference Prvi dnevi PPI2Innovate so se
udeležili javni naročniki, in sicer ministrstva, institucije z
lokalne in regionalne ravni, raziskovalne institucije,
sektorske agencije in druge institucije.
Namen mednarodne konference je bil dvigniti ozaveščenost
o novem pristopu javnega naročanja, in sicer javnega
naročanja inovativnih rešitev (Public Procurement of
Innovations-PPI), ki ga promovira Evropska komisija. PPI je
za Evropsko komisijo pomemben pripomoček socialne
politike, saj želi s PPI med javnimi naročniki spodbujati
naročanje inovacij, pospešiti njihov razvoj in njihovo
razpoložljivost na trgu. Povabljeni govorniki so v okviru
mednarodne konference govorili o ključnih izzivih, s
katerimi se soočajo javni naročniki v povezavi z javnim
naročanjem inovativnih izdelkov in storitev. Predstavljeni so
bili tudi praktični primeri izvedenih dobrih praks PPI na
Poljskem, in sicer LCB Healthcare Project in EcoQUIP Project
(Obzorje 2020) ter pripomoček PPI2Innovate, ki so ga razvili
projektni partnerji v okviru projekta PPI2Innovate.
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Označevanje projektov 2014–2020

UPORABNO
NAVODILA evropskih strukturnih in investicijskih skladov za področje obveščanja javnosti
 Navodila Organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020
 Mnenje OU glede upoštevanja pravil obveščanja javnosti o sofinanciranju naložbe s
sredstvi EU in Republike Slovenije
 Mnenje OU glede umeščanja logotipov evropske kohezijske politike na spletni strani
upravičencev, katerih projekti so sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj, Evropskega socialnega sklada in/ali Kohezijskega sklada
 Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
 Navodila organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje operacij v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020
Logotipi, priročniki in druge uporabne predloge za evropsko kohezijsko politiko v obdobju
2014–2020





Posebnost:
možne kombinacije iz
različnih virov financiranja
(Evropski sklad za
regionalni razvoj, Evropski
kmetijski sklad za razvoj
podeželja, Evropski sklad
za pomorstvo in ribištvo)
 Upoštevanje tistih
navodil, ki imajo
najbolj stroge zahteve
(glede na dosedanjo
prakso so to navodila
Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo)

Logotipi in Priročnik celostne grafične podobe
Primeri plakatov in Navodila za njihovo uporabo (verzija plakatov v wordu)
PPT predloga za predstavitev 3-4 in PPT predloga za predstavitev 16-9
Predstavitveni video celostne grafične podobe 2014-2020
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Neposredne potrditve projektov
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:
»Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) - Zdravo in aktivno v prihodnost!«: za
projekt v vrednosti 3 milijone evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 2,4 milijona evrov.
Več na povezavi.
»Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti«: za projekt v vrednosti 3,4 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval 2,9 milijona
evrov.
Več na povezavi.
»Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini«: za projekt v vrednosti 3,3
milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2,6 milijona evrov.
Več na povezavi.
»Energetska sanacija Doma starejših občanov Fužine«: za projekt v vrednosti 2,3 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval
242.000 evrov.
Več na povezavi.
»Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – I. faza«: za projekt v vrednosti 34,5 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval
28,5 milijona evrov.
Več na povezavi.
»Finančni instrumenti«: v programskem obdobju 2014–2020 je finančnim instrumentom namenjenih 253 milijonov evrov
povratnih evropskih sredstev, ki jih bo v obliki Sklada skladov upravljala Slovenska izvozna in razvojna banka d. d. (SID).
Finančni instrumenti so pomemben instrument izvajanja razvojnih politik na ravni EU, s katerimi se spodbuja investicijska
vlaganja in tekoče poslovanje z dolžniškim in lastniškim financiranjem. V skladu z Operativnim programom za izvajanje
kohezijske politike 2014–2020 bo Slovenija sredstva s tega področja usmerjala v raziskave, razvoj in inovacije, mala in srednje
velika podjetja, v energetsko učinkovitost ter urbani razvoj.
Struktura z enim Skladom skladov in tematskimi podskladi vključuje številne prednosti, kot so na primer enotna struktura
upravljanja, ekonomija obsega, večja stroškovna učinkovitost, itd. Upravljavec sklada skladov bo na podlagi konkurenčnega
postopka izbiral izvajalce (banke, hranilnice, javne sklade itd.) finančnih instrumentov, ti pa bodo morali prenesti na končne
prejemnike vse ugodnosti, ki jih bodo pridobili iz Sklada skladov, kar se bo odražalo v nižji obrestni meri, nižjih potrebnih
zavarovanjih, moratorijih na poplačevanje kreditov, daljši ročnosti kreditov itd.
Končni prejemniki, torej podjetja, zavodi, občine, ESCO podjetja (energetska sanacija) ter posamezniki, bodo ugodne vire lahko
pridobili za naslednje vrste razvojnih naložb:
- zagon podjetja in zgodnja faza rasti,
- rast in razvoj podjetja (širitev dejavnosti, vstop na nove trge itd.),
- raziskovalno razvojne projekte in z njimi povezane naložbe,
- energetsko sanacijo zgradb v javnem sektorju,
- naložbe s področja sanacije degradiranih področij znotraj mestnih občin.
Več na povezavi.
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Aktualni razpisi za MLADE
mladi do 29. leta starosti
mladi – ranljive skupine

študenti iskalci prve zaposlitve študenti vzgoje in izobraževanja
mladi podjetniki

Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih
Rok za prijavo: od 12. 4. 2017 od 10. ure in najdalje do 31. 7. 2019 do 14.45
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 7. 9. 2018
Razpisna dokumentacija

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018
Rok za prijavo: 30. 11. 2018
Razpisna dokumentacija

NOVO!

Aktualni razpisi za
MALA IN SREDNJA PODJETJA

podjetja v vseh fazah razvoja
podjetja socialna podjetja

podjetja z raziskovalnimi oddelki

zasebni zavodi

start-up

Javni razpis DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1
Rok za prijavo: tretje odpiranje - 15. 5. 2018, četrto odpiranje - 15. 5. 2019
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije
iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn
Rok za prijavo: drugi rok 26. 1. 2018
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«
Rok za prijavo: 2. rok: 11. 5. 2018, 3. rok: 24. 9. 2019
Razpisna dokumentacija
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Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020
Rok za prijavo: do porabe sredstev oz. najkasneje do 7. 6. 2018; 1. rok - 3. 8. 2017 in nadalje vsak prvi delovni četrtek v
mesecu: oktobru 2017, februarju in juniju 2018
Razpisna dokumentacija

Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 2«
Rok za prijavo: 2. rok: 12. 9. 2018, 3. rok: 12. 9. 2019
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 20172018)
Rok za prijavo: 7. 12. 2017 in 22. 2. 2018
Razpisna dokumentacija

NOVO!

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini 2018«
Rok za prijavo: 1. rok: 5. 1. 2018 in 2. rok: 15. 5. 2018

NOVO!

Razpisna dokumentacija

Več slovenskih in evropskih razpisov s področja turizma za pridobitev nepovratnih sredstev pa
najdete na naslednji povezavi.

Aktualni razpisi za DELODAJALCE
samostojni podjetniki

lastniki malih in srednjih podjetij

kadrovski direktorji večjih podjetij

Aktualni razpisi za
ZAPOSLENE/BREZPOSELNE
zaposleni - starejši od 45 let

zaposleni - z nizko izobrazbo starejši delavci - starejši od 55 let

brezposelni - predvsem starejši
prekvalificirati

ranljive skupine - socialno izključeni delavci, ki se morajo

Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih
Rok za prijavo: od 12. 4. 2017 od 10. ure in najdalje do 31. 7. 2019 do 14.45
Razpisna dokumentacija
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Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018
Rok za prijavo: 30. 11. 2018 oziroma do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019
Razpisna dokumentacija

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018
Rok za prijavo: 30. 11. 2018
Razpisna dokumentacija

NOVO!

Aktualni razpisi za NEVLADNE
ORGANIZACIJE
Okoljske NVO NVO s področja socialnega in zdravstvenega varstva kreativne organizacije socialni
partnerji izobraževalne NVO NVO s področja aktivnega državljanstva

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017
Rok za prijavo: do porabe razpoložljivih sredstev oz. najdlje do 15. 12. 2017
Razpisna dokumentacija

Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem
in okoljem v gimnazijah«
Rok za prijavo: 4. 12. 2017 do 12:00
Razpisna dokumentacija

NOVO!

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018«
Rok za prijavo: 10. 1. 2018
Razpisna dokumentacija

NOVO!

Več o vseh evropskih, nacionalnih in regionalnih razpisih za nevladne organizacije na enem
mestu pa najdete na razpisi.info.
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Aktualni razpisi za RAZISKOVALNE,
JAVNE IN DRUGE USTANOVE
Univerze, visokošolski zavodi šole raziskovalne in razvojne organizacije nacionalne regionalne in
lokalne oblasti regionalne in lokalne razvojne agencije tehnološki parki inkubatorji in druge
ustanove

Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega
javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019
Rok za prijavo: skrajni rok 18. 12. 2017
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017
Rok za prijavo: do porabe razpoložljivih sredstev oz. najdlje do 15. 12. 2017
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc
učiteljev v letih od 2017 do 2019
Rok za prijavo: 30. 6. 2019
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti
Rok za prijavo: 2. rok: 6. 3. 2018. morebitni 3. rok: 5. 6. 2018
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«
Rok za prijavo: 11. 12. 2017 do 15:00
Razpisna dokumentacija

NOVO!

Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem
in okoljem v gimnazijah«
Rok za prijavo: 4. 12. 2017 do 12:00
Razpisna dokumentacija

NOVO!

Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije
Rok za prijavo: 4. 12. 2017
Razpisna dokumentacija
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Javni razpis Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju
Rok za prijavo: 1. 12. 2017

NOVO!

Razpisna dokumentacija

Drugo povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije
Rok za prijavo: 15. 1. 2018

NOVO!

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018«
Rok za prijavo: 10. 1. 2018

NOVO!

Razpisna dokumentacija

Aktualni razpisi za KMETE,
GOZDARJE IN RIBIČE

nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so vpisani v register mladi kmetje
skupnosti

lastniki gozdov

agrarne

Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 20142020
Rok za prijavo: do objave zaključka na spletnih straneh
Razpisna dokumentacija

1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za odpravo škode in obnovo gozda
Rok za prijavo: do objave zaključka na spletnih straneh
Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih
proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja
podjetja
Rok za prijavo: 30. 11. 2017
Razpisna dokumentacija

8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017
Rok za prijavo: 29. 11. 2017
Razpisna dokumentacija
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Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij
Rok za prijavo: 31. 1. 2018
Razpisna dokumentacija

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva
in gozdarstva, Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
Rok za prijavo: 9. 3. 2018
Razpisna dokumentacija

NOVO!

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
Rok za prijavo: 12. 12. 2017
Razpisna dokumentacija

Prehod na okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura
Rok za prijavo: 12. 12. 2017
Razpisna dokumentacija

Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo
Rok za prijavo: 12. 12. 2017
Razpisna dokumentacija

Produktivne naložbe v klasično akvakulturo
Rok za prijavo: 12. 12. 2017
Razpisna dokumentacija

Razpisi transnacionalnih programov
Tretji razpis transnacionalnega programa Srednja Evropa je odprt od 21. septembra 2017 do 25. januarja 2018. Več o tretjem
razpisu na spletni povezavi: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Third-call-focus.html ali
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/home.html.
Pod okriljem programa Interreg DANUBE poteka specifičen razpis za Seed Money Facility (SMF). Razpis je odprt od 2. 10. do 7.
12. 2017. Več na http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/seed-money-facility-call.

Napovedi razpisov
Napovedi razpisov si lahko ogledate na naslednji povezavi.
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Obvestila – Dogodki
Kompetentna Slovenija vabi na delavnico s področja razvoja kadrov
lala

Projekt Kompetentna Slovenija je sklop delavnic in usposabljanj, ki so namenjene posameznikom, ki se želijo dodatno
usposabljati in krepiti svoje kompetence. Izvaja se v okviru programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov.
Delavnice izvajajo priznani strokovnjaki s področja razvoja kadrov, ki pokrivajo širok nabor tem, od vodenja kadrov, krepitve
prodajnih veščin in spodbujanja inovativnosti do dizajn menedžmenta.
Delavnice potekajo celo leto po vsej Sloveniji. Seznam delavnic se sproti dopolnjuje. Več informacij o vsebini in prijavi najdete
na spletni strani sklada.

SEZNAM DELAVNIC (december 2017)
5. 12. 2017 - Koncept sodobnega vodenja & kadrovske funkcije – Branko Žunec (lokacija bo objavljena naknadno)
7. 12. 2017 – Motivacija 3.0 – Nedenarne oblike motiviranja in spodbujanja zaposlenih - Brane Gruban (Kranj)

Vabljeni k prijavi!

Delavnice so brezplačne.

Potrebna je prijava.

Vprašajte nas: evropska sredstva od A do Ž
VABILO
Slovenija je zaključila programsko obdobje 2007–2013 kot ena najuspešnejših držav članic EU. V okviru izvajanja evropske
kohezijske politike smo uresničili več kot 6000 projektov, v okviru programa razvoja podeželja pa več kot 90.000, ki so Sloveniji
in njenim ljudem prinesli mnoge uspešne zgode ter so naložba v našo skupno prihodnost.
Uspešni projekti, ki Sloveniji prinašajo dodano vrednost, državljanom pa zaupanje v njihovo upravljanje, so naš ključni cilj tudi
pri izvajanju evropske kohezijske politike in politike razvoja podeželja v obdobju 2014–2020. Do leta 2023 ima Slovenija v tem
okviru skupno na voljo dobre 4 milijarde evrov evropskih sredstev.
Če želite spoznati nekaj več o tem, vas Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano 7. 12. 2017 ob 15. uri vabita na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) in Fakulteto za
računalništvo in informatiko (FRI), ki sta bili zgrajeni s pomočjo evropskih sredstev.
Začeli bomo s kratko predstavitvijo novogradnje obeh fakultet kot največjega projekta iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
v programskem obdobju 2007- 2013 in še dveh projektov (Nova generacija bioloških zdravil – BioPharm in Video meritve
smučarskih skokov - VIDOS), ki se izvajata v programskem obdobju 2014–2020. Sledila bo okrogla miza, kjer bodo
sodelovali mag. Bojan Suvorov, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Tadeja Kvas Majer, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Vittoria Alliata di Villafranca, Evropska komisija, prof. dr. Jurij Svete, prof. dr. Aleš
Podgornik, izr. prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, FKKT, prof. dr. Bojan Orel, prof. dr. Nikolaj Zimic in doc. dr. Tomaž Curk, FRI.
Zastavljali jim boste lahko tako vprašanja o preteklih izkušnjah kot tudi o trenutnem izvajanju evropske kohezijske politike
in politike razvoja podeželja.
Število mest je omejeno, zato so potrebne prijave na natasa.rojsek@gov.si do 5. 12. 2017. Dogodek bo potekal v angleškem
jeziku.
Zbirno mesto: pritličje, predavalnica 1, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, Ljubljana

Lepo vabljeni!
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Obvestila – Dogodki
Odprtje razstave likovnih izdelkov projekta »Vključujemo in aktiviramo«!
lala

Javna agencija za knjigo RS vas vabi na odprtje razstave likovnih izdelkov projekta »Vključujemo in aktiviramo«!, ki bo potekalo
8. decembra 2017 ob 11.00 na Ministrstvu za kulturo na Maistrovi 10 v Ljubljani.
Razstava bo na ogled do 20. decembra 2017.

Razstava 2007–2017: Od vrtca do šole
Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so danes odprli razstavo 2007-2017: Od vrtca do šole, na kateri so na ogled
največji investicijski dosežki Mestne občine Ljubljana (Mol) v vzgoji in izobraževanju v zadnjih desetih letih. Med njimi je tudi 24
energetsko saniranih objektov vrtcev in šol, za katere so od leta 2013 pridobili nepovratna evropska sredstva. V prestolnici je
sicer 192 stavb predšolske in šolske vzgoje.
Od leta 2007 do danes se je lahko zaradi adaptacij, rekonstrukcij, prezidav in novogradenj vpisalo v vrtce dodatno več kot 2500
otrok, trenutno je vpisanih 13.400 otrok. Dosegli so skoraj 90-odstotno vključenost v vrtce, kar Slovenijo uvršča visoko med
evropskimi mesti. Visoko soo presegli tudi cilje EU.
Razstava bo na ogled do 15. decembra.

Konferenca Priložnost za sodelovanje in rast R&I deležnikov v S3 evropskem
tematskem partnerstvu in Vanguard iniciativi
Na konferenci, ki bo potekala v soorganizaciji Tehnološkega parka Ljubljana, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
se bo na različnih panelih, delavnicah in okroglih mizah z vidnejšimi strokovnjaki in eksperti s področja inovativnih ekosistemov,
pilotskih tovarn in digitalizacije iz Slovenije ter tujine obravnavalo naslednja področja:









Priložnosti za sodelovanje in rast R&I deležnikov v S3 tematskem partnerstvu in v Vanguard iniciativi
Pomen Vanguard iniciative za podjetja, posredniške organizacije in odločevalce
Prezentacija uspešnih in trajnostnih pilotskih projektov znotraj Vanguard iniciative
Najboljše prakse industrije 4.0 in komercializacija R&D procesov
Digitalizacija in vpeljava pametnih procesov ter tehnolgij v MSP
Predstavitev slovenskih pilotskih tovarn (Pilot Plants) in bodočih vozlišč za digitalne inovacije (Digital Innovation Hubs)
Implementacija nadnacionalnih pobud ter razvoj grozdov
Predstavitev vizije in nadaljnjih aktivnosti projektov Greenomed in Smart Space

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo so 22.11.2017 pristopila k podpisu Milanske deklaracije, s tem pa je Slovenija
postala polnopravna članica Vanguard iniciative.
Kdaj: 12. december 2017 ob 7.30 uri
Kje: Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana
Prijavnica na dogodek je na voljo na sledeči povezavi: Prijavnica konference.
Program.
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Obvestila – Portali in platforme
Spletna platforma za učenje o politikah v okviru programa Interreg Europe
lala

V okviru medregionalnega programa Interreg Europe 2014-2020, ki povezuje vse države članice, Norveško in Švico ter se
financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je pričela z delovanjem nova spletna platforma, ki je namenjena vsem
projektnim partnerjem programa in širše vsem akterjem regionalne politike, tudi če niso vključeni v projekte, da bi z njeno
pomočjo lažje oplajali znanje o načrtovanju in izvajanju javnih politik na državni/regionalni/lokalni ravni.
Platforma se nahaja na naslednji povezavi.

Podatkovna platforma za sklade ESI
Platforma omogoča dostop do podatkov o financiranju 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.
Platforma se nahaja na naslednji povezavi.

Evropski portal naložbenih projektov
Evropski portal naložbenih projektov (European Investment Project Portal – EIPP) 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.
Več na naslednji povezavi.

Finančni instrumenti – Platforma fi-compass
Do leta 2020 bo v okviru izvajanja evropske kohezijske politike velik poudarek na t.i. finančnih instrumentih. Kaj so in za koga so
namenjeni, si lahko na kratko ogledate na naslednji povezavi: https://vimeo.com/116960592.
Nekaj informacij dobite lahko tudi iz predstavitev in povzetkov januarske konference v Ljubljani na naslednji povezavi.
Platforma o finančnih instrumentih se nahaja na povezavi https://www.fi-compass.eu/.

Portal Odprti podatki Slovenije
Na portalu OPSI boste našli vse od podatkov, orodij, do koristnih virov, s katerimi boste lahko razvijali spletne in mobilne
aplikacije, oblikovali lastne infografike in drugo.

Portal e-Uprava
Enostaven nakup vrednotnice
Plačevanje in urejanje ter oddaja vlog preko spleta
Mobilna eUprava

Obiščite portal eUprava!
https://e-uprava.gov.si/

Platforma za izobraževanje odraslih - EPALE
Aktualne novice o izobraževanju odraslih, inovativni pristopi za prenos vsebin, pomembnejši evropski in nacionalni dogodki,
obveščanje o novostih s področja izobraževanja odraslih, razmišljanja strokovnjakov izobraževanja odraslih.
Več informacij na povezavi.
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Obvestila – Smernice, vodniki,…
Večletni finančni okvir za različne programe
lala

EU politike se izvajajo skozi vrsto različnih programov in vrst financiranja, kar zagotavlja finančno podporo tisočim
upravičencem, kot so kmetje, študenti, raziskovalci, nevladne organizacije, podjetja, mesta, regije in mnogi drugi.
Programe večletnega finančnega okvirja 2014–2020 z višino predvidenih sredstev in njihovo zakonodajno podlago si lahko
ogledate tukaj.

Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s
tem povezanih instrumentov EU
Ta vodnik pojasnjuje, kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov in kako jih je mogoče
dopolnjevati z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije.
Dokument je dostopen tukaj.

Vodnik po financiranju EU za začetnike
Vodnik bo v pomoč malim podjetjem, nevladnim organizacijam, mladim, raziskovalcem, kmetom, javnim organom in drugim.
Vsebuje osnovne informacije in napotila na spletne strani o možnostih financiranja s sredstvi EU v obdobju 2014–2020,
predvsem pa pojasni, kje in kako zaprositi za sredstva ter druga splošna pravila (upravičenost itd.):
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl.

Informacije o EU virih financiranja za MSP
Na tem spletišču boste našli napotke glede pridobivanja sredstev Evropske unije. Tu boste izvedeli več o bankah in skladih
tveganega kapitala, ki zagotavljajo finančno podporo EU.
Podrobneje na:
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm

Zbirka vodnikov – Kako podpirati politiko MSP iz strukturnih skladov?
1. Razvoj podjetniške naravnanosti in spretnosti v EU
2. Uporaba standardov za podporo rasti, konkurenčnosti in inovativnosti
3. Lažji prenos podjetij
4. Pametni vodnik po inovacijah na področju storitev
5. Izvajanje Akta za mala podjetja na regionalni ravni
6. Kako uporabljati strukturne sklade za politiko MSP in podjetništva
7. Spodbujanje internacionalizacije MSP

Kako združevati evropske strukturne in investicijske sklade (ESI) ter Evropski sklad za
strateške naložbe (EFSI)
Evropska komisija je v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko objavila smernice o skupni uporabi evropskih strukturnih in
investicijskih skladov (ESI) ter Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). Pojasnila oz. praktični nasveti, kako najbolje
združevati financiranje iz teh skladov, omogočajo nosilcem projektov in lokalnim oblastem, da najbolje izkoristijo oba
instrumenta za financiranje projektov. Skupna uporaba skladov ESI in sklada EFSI je zanimiva zlasti za nekatere države ali
sektorje, kjer strukturni skladi ponujajo velike priložnosti in kjer se sam sklad EFSI do zdaj še ni začel uporabljati v celoti.
Več na naslednji povezavi.
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Obvestila – Smernice, vodniki,…
Zemljevid regij in občin Slovenije
lala
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala
zemeljvid regij in občin v Republiki Sloveniji v merilu 1:250000.
Zemljevid tako vključuje občine, statistične regije in kohezijski regiji.
Zemljevid je dosegljiv tukaj.
Vsi, ki bi ga želeli imeti v tiskani verziji, lahko pošljete prošnjo na
natasa.rojsek@gov.si in vam ga bomo poslali po pošti.

Brošura – Impact and results of Cohesion Policy
Brošura Impact and results of Cohesion Policy – Benefits from V4 Cohesion Policy to the EU -15 and project examples from V4+
je nastala v času predsedovanja Poljske Višegrajski skupini. Brošura predstavlja pozitivne učinke evropske kohezijske politike
tudi za države članice, ki so glavne plačnice v evropski proračun z namenom zmanjševanja razlik med regijami. V brošuri
najdete tudi primere dobrih praks, ki še dodatno dokazujejo koristnost evropske kohezijske politike tudi v prihodnosti.
Povezava do brošure in videa.

Vodič po javnem naročanju
Vodič po javnem naročanju, ki upravi in upravičencem pomaga čim bolje izkoristiti naložbe EU, odslej na voljo tudi v
slovenskem jeziku.
Povezava do vodiča po javnem naročanju.

Informacijska rešitev »STATIST« za večjo transparetnost javnega naročanja
Gre za aplikacijo oziroma informacijsko rešitev, ki je na voljo najširši javnosti in prvič zagotavlja celovito, neposredno in
posodobljeno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji. Do aplikacije STATIST je možno dostopati preko
spletne strani Direktorata za javno naročanje, na povezavi www.ejn.gov.si/statist.

Obvestila – Razno
Navodila nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja malo drugače
Poglejte si nekoliko drugačen pristop k navodilom nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja: objavljena video navodila za
izpolnjevanje časovnice: https://www.youtube.com/watch?v=UanOQEhjFxc&feature=youtu.be in zbirnika regresa za slovenske
upravičence: https://www.youtube.com/watch?v=FzTms2xv318&feature=youtu.be

Interaktivni zemljevid projektov SI-HR in SI-AT
V okviru zemljevidov lahko poiščete projektne partnerje in opise projektov, sofinanciranih v okviru Operativnih programov
Slovenija–Hrvaška in Slovenija–Avstrija 2007–2013.
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Obvestila – Razno
Objavljeni povzetki projektov čezmejnega sodelovanja Slovenije z Avstrijo,
Madžarsko in Hrvaško
Koriščenje potencialov čezmejnega sodelovanja je za države, ki so po teritorialnem obsegu manjše in bogate z zunanjimi
mejami, izredno pomembno. Rezultati projektov, izvedenih v okviru programov čezmejnega sodelovanja, so vidni kazalec
pozitivnega vpliva na kakovost življenja in sožitja prebivalcev obmejnega prostora sodelujočih držav.
Povzetki se nahajajo na spletnih straneh programov pod rubriko projekti:

Celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 2014–2020
Priročnik za celostno grafično podobo lahko najdete tukaj. Logotipi so dosegljivi na naslednji povezavi. Predstavitveni filmček
celostne grafične podobe pa najdete tukaj.

Materiali: Kohezijska politika 2014–2020
Materiali DG Regia o kohezijski politiki v 2014–2020 v slovenščini, ki jih lahko brez težav uporabljate – infografika, video,
brošure, podatki po državah, preglednice in predstavitve se nahajajo na naslednji povezavi. Video o dosežkih regionalnega
ravzoja 2007–2013 si lahko ogledate tukaj.
Panorama pa je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o akterjih na področju regionalnega razvoja.
Več si lahko preberete tukaj v jesenski izdaji.

FINA EU TOČKA
FINA EU TOČKA deluje brezplačno:
 v okviru spletne strani eu-skladi.si
 brezplačne telefonske številke 080 20 23 in
 elektronskega naslova eutocka.svrk@gov.si,
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.

Primeri dobrih praks 2014–2020
Programsko obdobje 2014–2020 je v polnem teku, zato smo prepričani, da obstaja veliko projektov, ki so vredni, da se jih
izpostavi.
Prilagamo povezavo, kamor pošljete projekt, ki je po vašem mnenju lahko primer dobre prakse.
PRIMER DOBRE PRAKSE
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Obvestila – Razno
Nov interaktivni portal norveških in EGP finančnih mehanizmov
• Želite izvedeti, koliko projektov je bilo sofinanciranih v Sloveniji?
• Se sprašujete, koliko zelenih delovnih mest smo ustvarili?
• Vas zanima, koliko slovenskih in norveških organizacij sodeluje?
Projekt vzpostavitve portala je nastal z enim samim ciljem: omogočiti kar se da enostaven dostop do podatkov o koriščenju
sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.
Več informacij na spletni strani norveških in EGP finančnih mehanizmov.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima objavljen okvirni terminski načrt objav javnih razpisov za ukrepe
Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Javni razpisi in javna naročila iz naslova ukrepov PRP 2014–2020
Aktualne razpise iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja si lahko pogledate tudi na naslednji povezavi.

E-novice PRePlet
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsak teden izdaja e-novice PRePlet, ki se navezujejo na program razvoja
podeželja. Vse številke in prijave so dosegljive na naslednji povezavi.

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)
Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014–2020 je Slovenija s strani ESPR prejela 24.809.114 EUR, če znesku ESPR dodamo še
sredstva proračuna RS, je za izvajanje ukrepov OP ESPR 2014–2020 na voljo 32.647.360,88 EUR.
Več na http://www.ribiski-sklad.si/.

Kontakt
Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog komuniciranja in obveščanja javnosti,
se lahko obrnete na kontaktno osebo za komuniciranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja:

 Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si
Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko predlagate primere
dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo še učinkoviteje dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na
elektronski naslov info.svrk@gov.si.

Želimo vam prijetno branje!
Uredila in oblikovala:
Nataša Rojšek

Lektura:
Nataša Kogej
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