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EU PROJEKT, MOJ PROJEKT
Ali veste, da je bilo v zadnjih nekaj letih s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega
socialnega sklada ali Kohezijskega sklada v Evropski uniji (EU) uresničenih več tisoč projektov? Ste že slišali, da je
Slovenija na tem področju med naj uspešnejšimi državami članicami? Da je na 4. mestu? Od vstopa v EU je bilo v naši
državi z evropskimi sredstvi podprtih preko 5000 projektov. Spoznajte jih in se nam 10. in 11. junija 2016 ponovno
pridružite na dnevih odprtih vrat »EU projekt, moj projekt 2016«. Projekte, ki se bodo predstavili, boste izbrali vi, zato
do 13. maja 2016 na www.eu-skladi.si oddajte svoj glas za enega izmed v nadaljevanju naštetih projektov.
01 Kontrola kakovosti ulitkov s
kamero

02 KOC za trajnostno gradnjo in
okoljske tehnologije

03 Osveščanje potrošnikov o promociji
zelenih produktov in storitev

04 Program 50+

05 Usposabljanje na delovnem mestu

06 ZAPOSLI.ME

07 Center vseživljenjskega
učenja Obalno-kraške regije

08 Projektno učenje za mlajše
odrasle

09 Kakovost znanja in socialna kohezivnost
v vzgojno-izobraževalnem sistemu

10 Razvoj socialnih produktov
v agroživilstvu

11 Spodbujanje ustvarjalnosti
romskih žensk
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12 Korenika - vključevanje
ranljivih ciljnih skupin

Foto: Črt Slavec
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EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2016
13 Mreža za prostor

16 Modernizacija obstoječe
proge Divača - Koper

14 STOPbirokraciji

15 Portal eUprava

17 Rekonstrukcija, elektrifikacija in
nadgradnja železniške proge
Pragersko - Hodoš

18 Nadgradnja proge
Slovenska Bistrica - Pragersko

19 Letališče Maribor

20 P+R Barje

22 Obvoznica Škofja Loka

23 Obvoznica Gorenja vas

25 RCERO Ljubljana

26 CEROP

www.eu-skladi.si

21 Avtocestni odsek Pluska - Ponikve

24 Kolesarska povezava Kranjska
gora - Jesenice

27 KOCEROD

Foto: Črt Slavec
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EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2016
28 Oskrba s pitno vodo v
porečju Sotle

29 Oskrba s pitno vodo v Šaleški
dolini

30 Celostno urejanje odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda in varovanje
vodnih virov na povodju Savinje

31 Energetska sanacija OŠ
Hrastnik

32 Obnova rudarskega muzeja
Loke

33 Energetska sanacija doma
kulture Kisovec

34 Razvoj inovativnega
numeričnega simulacijskega
okolja

35 Investicija v nove proizvodne
kapacitete za izdelavo inteligentnih
programabilnih regulacij

36 Postavitev nove tehnološke
linije za novo skupino zob
REF-LINE

38 Izgradnja objekta inštituta za
biokemijo in Inštituta za biologijo
celiceokolja

39 Izgradnja novega prizidka
Biotehnične fakulteteokolja

37 Novogradnja fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo in fakultete za
računalništvo in informatiko

40 Prenova prostorov kulturnega doma
Krško

41 Celovita obnova gradu Brežice

www.eu-skladi.si

42 Mladinski kulturni center Brežice

Foto: Črt Slavec
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EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2016
43 Dominikanski samostan

44 Gradnja kulturno informacijskega in
turističnega centra v Selnici ob Dravi

45 Dvorec Sternthal

46 PEMURES

47 Šport nas povezuje

48 CUL - ENERGY 4 KIDS

49 Življenje brez meja

50 Skupen pristop k ureditvi plovnega
režima na reki Kolpi

51 Skupaj ohranjajmo življenje in
bogastvo narave za prihodnje rodove

52 INTER BIKE

53 Rekonstrukcija rimske pošte AD
PIRUM

54 HERITASTE

55 Pannon Pleasure

56 5 Poštnih kočij

www.eu-skladi.si

57 UPKAČ
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EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2016
58 Knjižnica slepih in slabovidnih

To so le nekateri izmed 5000 projektov, ki jih je Slovenija uresničila s pomočjo
4,4 milijarde evrov evropskih sredstev od leta 2004 dalje, ko je vstopila v EU. V
naši državi ni regije ali občine, kjer ne bi bilo projekta, sofinanciranega iz
evropskih skladov. Prav vsi so prispevali k boljšim pogojem za življenje
državljank in državljanov - k zmanjševanju razlik v razvitosti med slovenskimi
statističnimi regijami, dvigu konkurenčnosti in inovativnosti Slovenije,
ustvarjanju pogojev za dvig dodane vrednosti, varovanju vodnih virov in
kulturne dediščine, izkoriščanju čezmejnega podjetniškega potenciala, itd.

Dejstvo je, da kohezijska politika v Sloveniji pušča močne odtise, sofinancirani projekti, kljub temu, da mnoge izmed
njih ne poznamo, pa so naložba v našo skupno prihodnost. Temu pritrjujejo tudi rezultati programskega obdobja
2007–2013:
• ustvarjenih več kot 50.000 delovnih mest,
• v vlaganje v vse oblike znanja vključenih več kot 610.000 oseb,
• z neposrednimi subvencijami podprtih več kot 3.000 majhnih in srednjih podjetij, ki so ustvarile 1.400 inovacij
in patentov ter spodbudile za 1,75 milijarde evrov zasebnih vlaganj,
• zagotovljenih več kot 75.000 m2 nove raziskovalne oz. izobraževalne infrastrukture, vključno z nakupi
raziskovalne opreme,
• 3 prenovljene fakultete s področja naravoslovja in tehnike,
• povečanje deleža javno veljavnih programov izobraževanja in usposabljanja s 5 na 41 odstotkov,
• zgrajenih 10 urgentnih centrov,
• do širokopasovnega omrežja na t. i. belih lisah je bil omogočen dostop 30.000 gospodinjstvom; več kot 14.800
novih širokopasovnih priključkov,
• izvedenih več kot 1000 projektov v lokalnih skupnostih, ki so prispevali k skladnejšemu razvoju,
• število turističnih kapacitet se je povečalo za več kot 11.800, število obiskovalcev v obnovljenih in
revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture pa za 760.000,
• v aktivnosti v okviru spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti, zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih,
razvoja človeških virov in vseživljenjskega učenja, enakosti možnosti in spodbujanja socialne vključenosti ter
institucionalne in administrativne usposobljenosti vključenih preko 750.000 oseb,
• posodobljenih 155 km železniških prog,
• zgrajenih ali posodobljenih skoraj 90 km cest, skoraj 40 km kolesarskih povezav ter še 9 velikih projektov s
področja prometa,
• zgrajenih 5 centrov za ravnanje z odpadki, več kot 40 čistilnih naprav, več kot 670 km kanalizacijskega, več kot
1.100 km vodovodnega omrežja in dokončanih še 18 velikih projektov na področju okolja,
• na kanalizacijski sistem priključenih 150 tisoč prebivalcev, 400 tisoč prebivalcev je dobilo boljšo oskrbo in
dostop do pitne vode,
• doseženo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za več kot 150 tisoč ton CO2 in prihranek končne energije za
več kot 300 GWh.
Sicer pa je v aktivnem izvajanju tudi programsko obdobje 2014–2020, kjer
Slovenija razpolaga z dobrima 3,2 milijardama evrov sredstev iz evropskih
strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, od česar je 159,8 milijona evrov
namenjenih Instrumentom za povezovanje Evrope (za področje prometa) in 64
milijonov evrov za programe Evropskega teritorialnega sodelovanja. Ostala –
večina – sredstev v največji meri upošteva uresničevanje Strategije EU 2020 in je
prednostno usmerjena v štiri ključna področja za gospodarsko rast ter ustvarjanje
delovnih mest:
•
raziskave in inovacije,
•
informacijske in komunikacijske tehnologije,
•
povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij,
•
podpora za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika.

www.eu-skladi.si
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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 naslednjo odločitev o finančni podpori projektom 2014–2020:
»Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romskih skupnosti«: za
program v vrednosti slabih 6,5 milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval dobrih 5 milijonov evrov.
Več na povezavi.
»Veliki projekt avtoceste med Draženci in mednarodnim mejnim prehodom (MMP) Gruškovje«: za projekt v vrednosti 246
milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 63,5 milijona evrov.
Več na povezavi.

Aktualni razpisi
Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu
Namen razpisa: usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja.
Ciljna skupina brezposelnih: starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece, stari 30 let in več in prijavljeni
med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni), stari 30 let in več, imajo končano ali nedokončano osnovno
šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece.
Rok za prijave: 31. 5. 2017 oziroma do porabe sredstev
Povezava do razpisa

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017
Namen razpisa: Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni
dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.
Rok za prijave: od 15. 6. 2016 do vključno 20. 9. 2016
Povezava do razpisa

Program Prvi izziv 2015
Program Prvi izziv 2015 izvaja Zavod RS za zaposlovanje.
Namen razpisa: Namen programa je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki so vsaj 3 mesece vodene v
evidenci brezposelnih oseb, kar jim bo omogočilo integracijo v delovno okolje ter izboljševalo njihove zaposlitvene možnosti.
Dodana vrednost programa je tako prispevek k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposljivosti te ciljne skupine, kot tudi
zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Rok za prijave: 31. 3. 2017
Povezava do razpisa

www.eu-skladi.si
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Aktualni razpisi
Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za pred-financiranje
projektov
Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu Republike Slovenije 11. 3. 2016 objavil Javni razpis za pred-financiranje
projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 (PF 2016).
Upravičenci: pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost,
nevladne organizacije, grozdi, pravne osebe zasebnega in javnega prava (neprofitni status in namen delovanja), javne ustanove
za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imajo država, občina ali samoupravna narodna skupnost
delež v lastništvu vlagatelja, samoupravne narodne skupnosti.
Rok prijave: od 11. 4. 2016 do porabe sredstev, najdlje do 15. 11. 2016.
Vse dodatne informacije o razpisih lahko dobite na sedežu Sklada, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, vsak delavnik od 9. do 12 ure
ter tudi na tel. št.: 01/836-19-53 oz. na naslovu: info@regionalnisklad.si.
Povezava do razpisa

Aktualni razpisi ETS
2. razpis programa Srednja Evropa 2014 - 2020
Namen razpisa: institucionalno povezovanje na različnih področjih (evropsko teritorialno sodelovanje - transnacionalni
programi)
Upravičenci: pravne osebe vseh vrst
Rok za prijave: 23. 6. 2016
Povezava do razpisa

www.eu-skladi.si
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Obvestila - Dogodki
Startup vikend socialnih inovacij 2016
lala

V Slovenskih Konjicah bo med 6. in 8. majem 2016 potekal Startup vikend socialnih inovacij 2016. Na podjetniškem dogodku
bodo sodelovali mladi programerji, oblikovalci, tehnologi in socialni podjetniki ter dokazali, da je mogoče v treh dneh od prve
zamisli do realizacije popeljati poslovne ideje s pozitivnimi družbenimi učinki.
Več informacij in prijave na naslednji povezavi.

4. konferenca o razvoju kadrov: Za prihodnost vseh - sodelujmo!
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v sodelovanju s Službo vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko pripravlja 4. konferenco o razvoju kadrov, ki bo potekala 25. In 26. 5. 2016. Na njej bo izpostavljen pomen sodelovanja
na poti do uspeha.
Svoje izkušnje in strokovna mnenja bodo z vami delili antropolog dr. Jože Ramovš, avtorica knjige o sodelovalnem
voditeljstvu Sonja Klopčič, izvršna direktorica Plastike Skaza Ana Laura Rednak, vodja ambulante Pro Bono Aleksander Doplihar,
dr. med. in številni drugi zanimivi gosti. Prijaviti se bo mogoče od 5. maja dalje.
Več informacij na naslednji povezavi.

Obvestila – Portali
Evropski portal naložbenih projektov
lala

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, 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 in za koga so
finančni instrumenti, si lahko na kratko ogledate na naslednji povezavi: https://vimeo.com/116960592.
Če želite izvedeti več o finančnih mehanizmih in niste uspeli na januarsko konferenco v Ljubljani, lahko nekaj informacij dobite
iz predstavitev in povzetkov na naslednji povezavi.
Platforma o finančnih instrumentih se nahaja na povezavi https://www.fi-compass.eu/.

Portal e-Uprava
Enostaven nakup vrednotnice.
Plačevanje in urejanje ter oddaja vlog preko spleta!
Mobilna eUprava.
Uporabnikom je dostopen prenovljen portal eUprava!

https://e-uprava.gov.si/

www.eu-skladi.si
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Obvestila – Portali
Portal mojaizbira.si
lala

Spletno mesto www.mojaizbira.si obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Namenjeno je učencem,
dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju). Podatki so
predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo tudi preko 350 video predstavitev
poklicev.
Prenova spletne strani mojaizbira.si je bila sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

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.

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
preberete 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

www.eu-skladi.si
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Obvestila – Smernice, vodniki,…
Zbirka vodnikov – Kako podpirati politiko MSP iz strukturnih skladov?
lala
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, nosilcem projektov in lokalnim oblastem omogočajo, da najbolje izkoristijo oba
instrumenta za financiranje projektov. Skupna uporaba skladov ESI in sklada EFSI je zlasti zanimiva 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.

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
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.
Panorama je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o akterjih na področju regionalnega razvoja.
Več si lahko preberete tukaj v spomladanski številki.

www.eu-skladi.si
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Obvestila – Razno
Kratek video utrinek z dogodka "Kaj lahko država naredi za gospodarstvo?"
Kratek video si lahko ogledate tukaj http://bit.ly/1RQKdkS.
Več informacij pa najdete na povezavi http://bit.ly/22UfyIB.

Plečnikova nagrada 2016
Plečnikovo nagrado 2016 so za izjemen arhitekturni dosežek dobili projektanti Nordijskega centra v Planici, ki je bil sofinanciran
tudi z evropskimi sredstvi. Več na http://bit.ly/1pdr7YK.

Izboljšanje kakovosti zraka v mestih
Evropska komisija postavlja prav poseben izziv za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Nagrada: 3 milijoni evrov! Vse informacije
na http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe Programa
razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2016.

Javni razpisi in javna naročila iz naslova ukrepov PRP 2014-2020
Aktualni razpisi iz Evropskega kmetijskega skalda za razvoj podeželja si lahko pogledate 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 24.809.114,00 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.

Prijetno branje vam želimo.
Naslovna fotografija: Črt Slavec

www.eu-skladi.si

Oblikovala in uredila:
Nataša Rojšek
Lektura:
Nataša Kogej
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