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dobre
zgodbe
SOPA
SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola
Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s
tem preprečiti negativne posledice, ki jih ima tvegano in škodljivo pitja alkohola za posameznika ali
za njegove svojce.

S podporo pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola posameznika posredno zaščitijo pred
potencialno izgubo zaposlitve zaradi težav, povezanih z alkoholom. V primeru brezposelnosti pa s podporo
pri opuščanju čezmernega pitja alkohola posameznika posredno podprejo za izhod na trg delovne sile.
S projektom SOPA so v Sloveniji prvič povezali zdravstvene in socialne inštitucije ter nevladne organizacije
v mrežo, ki naslavlja problematiko alkohola tako na individualni ravni kot na ravni skupnosti.
Interdisciplinarni pristop vključuje sodelovanje deležnikov iz zdravstvenega in socialnega sektorja, policije,
nevladnih organizacij in drugih deležnikov, katerih področja dela oziroma programi obravnavajo ranljive
populacijske skupine in katerih cilji vključujejo zmanjševanje socialne neenakosti ter neenakosti v zdravju
prebivalcev Slovenije.
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dobre
zgodbe
Cilji projekta SOPA so:

1.Krepiti obstoječe in graditi nove kapacitete za obravnavo tveganega in škodljivega pitja alkohola na
nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
2. Razviti pristop individualne obravnave v skupnosti, usposabljati ljudi za ta pristop in ga pilotno izvesti.
3. Ozaveščati in usposabljati novinarje za odgovorno poročanje o alkoholu v množičnih medijih.
4. Ozaveščati splošno in strokovne javnosti o alkoholni problematiki.
5. Vzpostaviti protokole obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola znotraj poklicev (zdravstveni,
socialni delavci, ...) ter poskrbeti za povezovanje in sodelovanje med poklici.
6. Končni cilj je predlog sistemske implementacije pristopa SOPA na podlagi medsektorskega
sodelovanja, ki bo zagotovila trajnost pristopa.

Vrednost projekta:
5.844.624 EUR
Prispevek ESS:
4.675.698 EUR

Pristop SOPA se izvaja v 18 lokalnih okoljih: Murska Sobota, Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Laško,
Sevnica, Brežice, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Kočevje, Idrija, Koper, Nova Gorica, Ajdovščina,
Radovljica/Bled, Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj.
Več na spletni strani.
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aktualni
razpisi
MLADI
ŠTUDENTI ISKALCI PRVE ZAPOSLITVE
MLADI MLADI PODJETNIKI

Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih

Rok za prijavo: 12. 4. 2017 od 10.00 in najdalje do 31. 3. 2020 do 14.45
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

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: 4. rok: 28. 2. 2020 in 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

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika
podjetja

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za certifikate kakovosti

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za digitalni marketing

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za kibernetsko varnost

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za prenos lastništva

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

Rok za prijavo: 6. 4. 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: 3. rok: 30. 4. 2020, 4. rok: 30. 9. 2020 in 5. rok: 23. 4. 2021
Razpisna dokumentacija

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

Rok za prijavo: 15. 5. 2020, 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5.
2022
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
Spodbude za digitalno transformacijo MSP

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

Ponovitev javnega poziva za vpis v seznam ocenjevalcev projektov digitalne
transformacije podjetij v okviru javnega razpisa "Spodbude za digitalno
transformacijo MSP (P4D - 2019-2023)"

Rok za prijavo: 1. 4. 2020, 1. 4. 2021 in 1. 4. 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

1. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z
njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno
infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z
e-upravo

Rok za prijavo: 14. 5. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

NOVO!
Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za
kreativnost 2020 - 2021

Rok za prijavo: 6. 4. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021

Rok za prijavo: 16. 3. 2020
Razpisna dokumentacija

Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Rok za prijavo: 20. 4. 2020
Razpisna dokumentacija

DELODAJALCI IN
ZAPOSLENI/BREZPOSLENI
SAMOSTOJNI PODJETNIKI LASTNIKI MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ KADROVSKI
DIREKTORJI VEČJIH PODJETIJ ZAPOSLENI - STAREJŠI OD 45 LET ZAPOSLENI - Z NIZKO
IZOBRAZBO BREZPOSELNI

Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 3. 2020 do 14.45
Razpisna dokumentacija
Javno povabilo za učne delavnice: spodbude za zaposlovanje

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 3. 2020 do 11.00
Razpisna dokumentacija
Javno povabilo Aktivni do upokojitve

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45
Razpisna dokumentacija
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

NEVLADNE
ORGANIZACIJE
OKOLJSKE NVO NVO S PODROČJA SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA KREATIVNE
ORGANIZACIJE SOCIALNI PARTNERJI IZOBRAŽEVALNE NVO NVO S PODROČJA AKTIVNEGA
DRŽAVLJANSTVA

Trenutno ni razpisov. Več o preostalih evropskih, nacionalnih in regionalnih razpisih za nevladne
organizacije na enem mestu pa najdete tej povezavi.

RAZISKOVALNE, JAVNE IN
DRUGE INSTITUCIJE
UNIVERZE VISOKOŠOLSKI ZAVODI ŠOLE RAZISKOVALNE IN RAZVOJEN
ORGANIZACIJE REGIONALNE IN LOKALNE OBLASTI REGIONALNE IN LOKALNE
RAZVOJNE AGENCIJE TEHNOLOŠKI PARKI INKUBATORJI IN DRUGE USTANOVE

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

Rok za prijavo: 4. rok: 28. 2. 2020 in 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 izbor operacij Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020

Rok za prijavo: 16. 3. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

KMETI,
GOZDARJI IN RIBIČI
NOSILCI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI SO VPISANI V REGISTER MLADI KMETJE
LASTNIKI GOZDOV AGRARNE SKUPNOSTI RIBIČI

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

Rok za prijavo: do objave zaključka na spletnih straneh
Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih
proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva

Rok za prijavo: 28. 2. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih
sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in
stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva

Rok za prijavo: 28. 2. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih
sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in
stalnim okoljskim praksam

Rok za prijavo: od 6. 1. 2020 do 27. 3 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

5. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne
akcijske skupine

Rok za prijavo: od 6. 1. 2020 do vključno 28. 2. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

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
RAZISKOVALNE,
JAVNEv klasično akvakulturo

IN do
DRUGE
USTANOVE
Rok za prijavo:
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

NOVO!
6. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto
2020

Rok za prijavo: 18. 3. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

V kratkem bosta objavljena Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 4 in javni razpis za sofinanciranje
vlaganja v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih
namestitev za starejše.

neposredne
potrditve
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:
Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu: za projekt
v vrednosti dobrih 580.000 evrov bo Kohezijski sklad prispeval
dobrih 240.000 evrov.

Več na povezavi.

Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cesto: za projekt v vrednosti
dobrih 370.000 evrov bo Kohezijski sklad prispeval 206.000,00 evrov.

Več na povezavi.

Izgradnja in rekonstrukcija komunalne in cestne infrastrukture v obrtni coni
Ugar: za projekt v vrednosti 2,4 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni
razvoj prispeval skoraj 1,5 milijona evrov.

Več na povezavi.

Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB): za
projekt v vrednosti 20,8 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj
prispeval 16 milijonov evrov.

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

Temeljni cilji čezmejnih programov
sodelovanja so:
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.

Slovenija sodeluje v 4 programih
čezmejnega sodelovanja, pri čemer je
Skupna vrednost vseh programov, kjer sodeluje
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko Organ upravljanja za tri Slovenija, je okoli 190 milijonov evrov iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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.
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Evropsko
teritorialno
sodelovanje
TRANSNACIONALNI IN
MEDREGIONALNI PROGRAMI
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:
1. Območje Alp
2. Srednja Evropa
3. Mediteran
4. Podonavje
5. Jadransko-jonski program (ADRION)

Vsem petim
transnacionalnim
programom pripada
860 milijonov evrov.

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

Vrednost vseh
medregionalnh
programov na ravni
EU znaša 500
milijonov evrov.

Navodila nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja malo drugače
Poglejte si nekoliko drugačen pristop k navodilom nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja:
video navodila za izpolnjevanje časovnice,
zbirnik regresa za slovenske upravičence.
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Portali in
platforme
PODATKOVNA PLATFORMA ZA EVROPSKE
STRUKTURNE IN INVESTICIJSKE SKLADE

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.

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.
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Portali in
platforme
FINANČNI INSTRUMENTI - PLATFORMA
FI-COMPASS
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.
V Sloveniji pa Finančne instrumente
upravlja SID banka v okviru Sklada
skladov, kjer lahko pridobite podrobnejše
informacije o njihovih produktih.

SPLETNA PLATFORMA ZA UČENJE O POLITIKAH
V OKVIRU PROGRAMA INTERREG EUROPE
Spletna platforma za učenje o
politikah v okviru medregionalnega
programa Interreg Europe 20142020 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.
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Zanimivost
ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA
DRUŽBENO KORIST
Podeljena sta bila skoraj 2 milijona evrov za 115
študentskih inovativnih projektov za družbeno korist.
Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov, ki se
izvajajo v skupinah od 6 do 10 študentov pod
mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega
sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. Preko
njih študenti proučujejo različne kreativne in
inovativne izzive negospodarskega in neprofitnega
sektorja.

SPIPP – SVOJILNI PRIDEVNIKI IZ PREVZETIH
PRIIMKOV
Eden od uspešnih projektov je tudi vzpostavitev novega
spletnega govornega pripomočka, ki so ga v okviru
Študentskega inovativnega projekta za družbeno korist
soustvarjali študenti Filozofske fakultete, Fakultete za
naravoslovje in matematiko ter Pedagoške fakultete Univerze v
Mariboru.
Program vsebuje zapis in izgovorjavo približno 800 tujih moških
priimkov na črko B ter nekaj znanih priimkov drugih črk abecede.
Uporabniki lahko v programu najdejo priimke v imenovalniku,
rodilniku in svojilnemu pridevniku. Tovrstni spletni pripomoček je
splošno uporaben, hkrati pa ponuja možnost za nadaljnje
razvijanje.
Študentje so hvaležni, da so lahko sodelovali pri tem projektu,
saj so s tem pridobili izkušnje tako na strokovnem kot na
osebnostnem področju. Poleg tega so se naučili tudi
sodelovanja, prilagajanja in strpnosti.
Več o projektu si lahko ogledate na videu ali spletni strani.
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Uporabno

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA EVROPSKE
KOHEZIJSKE POLITIKE (EKP) 2014–2020, NAVODILA
KOMUNICIRANJA VSEBIN EKP IN DOBRE ZGODBE
Celostna grafična podoba
Priročnik celostne grafične podobe
Logotipi
Podobe živali v vektorski obliki
Predloge plakatov
Predloge za predstavitve
Predstavitveni filmček celostne grafične podobe

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.

Dobre zgodbe 2014-2020
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.
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.
Izšla je tudi jesenska izdaja revije Panorama.
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Dogodki
KOMPETENTNA SLOVENIJA VABI
NA BREZPLAČNE DELAVNICE
24. 3. 2020: The Heroic Journey of Leaders for the Future (Nilima Bhat), Intercontinental Ljubljana

Nilima Bhat bo na predavanju orisala model za voditelje prihodnosti. Naša trenutna enostranska
predstava o moči voditelja je temeljni vzrok številnih sodobnih težav, vključno s socialnim zlomom,
degradacijo okolja, epidemijo stresa in depresije na delovnem mestu ter korupcije v podjetjih in vladi.
Moški in ženske so usposobljeni za vrednotenje voditeljskih lastnosti, za katere tradicionalno
velja, da so moške: hierarhične, individualistične, militaristične; zmaga za vsako ceno (»win-at-all-cost«).
Da bi vzpostavila prepotrebno ravnovesje, v svoji knjigi z Rajem Sisodia (soustanovitelj Zavestnega
kapitalizma) Nilima Bhat orisuje model za voditelje prihodnosti. Takšen, ki obnavlja manjkajoči ženski
arhetip v vodstvu; to je generativno, sodelovalno, ustvarjalno, empatično. Nilima Bhat ima bogate
izkušnje iz vodenja v globalnih podjetjih in svetovanja multinacionalkam kot sto Tata Consultancy
Services, Etsy, Societe Generale Bank, Microsoft, Vodafone in YPO skupine.
Prijava
26. 3. 2020: Lift creative ROI with neuroscience: winning with consumers in the age of distraction
(dr. Satoshi Tsujimoto)

Prof. dr. Satoshi Tsujimoto, izvršni direktor podjetja Nielsen, se ukvarja z nevromarketingom oziroma z
zagotavljanjem razumevanja potrošniških navad in nevroznanostjo. Na predavanju bo predstavil, kako na
podlagi izsledkov nevroznanosti svetuje strankam pri rasti in zaželenosti njihovih blagovnih znamk. Gre za
svetovanje z uporabo izsledkov nevroznanosti in uporabe nezavednega odziva potrošnikov na
oglaševanje, kreativno strategijo in umestitev blagovne znamke. Pridružite se predavanju, če želite
izvedeti več o novih spoznanjih in procesih odločanja potrošnikov in njihovega vedenja, ki temelji na
nevroznanstvenih izsledkih. Izmenjavala se bodo mnenja o tem, kako razviti boljše oglase, video vsebine,
embalažo, POS materiale (POS- point of sale) in POP materiale (point of purchase), ki v današnji
informacijski dobi privabijo potrošnike.
Prijava
2. 4. 2020: Čustvene spirale (Jan Kovačič)
9. 4. 2020: Digitalni detox (Zinka Kosec)
16. 4. 2020: Poslovni protokol (Ksenija Benedetti), Strunjan
16. 4. 2020: New Kinds on the Block. Here comes Generation Z, Growing Leaders, Grand hotel
Bernardin
23. 4. 2020: Metoda petih zvezdic (M. Velej, R. Bošnjak)

Več informacij najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in
preživninskega sklada Republike Slovenije.
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Dogodki
DELAVNICE ZAVZETI ASI
Delavnice so priložnost za vse, ki ukvarjajo z razvojem kadrov, da brezplačno pridobijo relevantna znanja
s področja upravljanja starejših zaposlenih. Ti so čedalje bolj pomembna glede na demografske trende in
predvidevajo nadalje staranje prebivalstva ter nižanje rodnosti. V primerjavi z drugimi evropskimi
državami je v Sloveniji število zaposlenih starejših od 55 let podpovprečno. Smotrno je torej nuditi pogoje
in uvajati ukrepe z namenom podaljšanja delovne aktivnosti starejših zaposlenih. Poleg tega imajo ti
veliko prednosti, kot so izkušnje in znanja, ki se jih ne da naučiti ali nadomestiti, so usposobljeni, zvesti in
imajo široko mrežo poznanstev. Delavnice ZAVZETI ASI povzemajo vse ključne vsebine s področja
razvoja in upravljanja starejših zaposlenih in so odlična priložnost za vse, ki želijo spoznati primere dobrih
praks in uvesti ali nadgraditi strategijo upravljanja starejših zaposlenih v svoji organizaciji. Namenjene so
vsem tistim, ki se v svojih organizacijah ukvarjajo z razvojem zaposlenih (direktorji, vodje kadrovskih služb
in HR managerji, kadrovniki in kadrovski specialisti …). Ob koncu cikla delavnic bodo udeleženci na
posebni prireditvi prejeli tudi potrdilo in postali Glasniki razvoja starejših zaposlenih. Delavnice so
praktično zastavljene. Na njih se bo obravnavalo konkretne primere, delalo se bo v skupinah, si
izmenjevalo izkušnje - vse z namenom, da bi udeleženci dobili kar največ od posamezne delavnice.
Termini delavnic:
25. 3. 2020: Zakonodaja – pravni in sistemski vidik ter starejši zaposleni
1. 4. 2020: Promocija, odnos, zaznave in starejši zaposleni
8. 4. 2020: Zdravje, delovno okolje in starejši zaposleni
22. 4. 2020: Strokovni in osebni razvoj starejših zaposlenih
6. 5. 2020: Dan navdihujočih dobrih praks
13. 5. 2020: Spremembe in prenos naučenega v prakso ter starejši zaposleni

Prijave se zbirajo do vključno 5. 3. 2020.
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Video
vsebine
EU60S - KRATKE VIDEO
ZGODBE
Zgodbe v 60 s, ki so podprte tudi z evropskimi sredstvi, predstavlja TV IDEA osrednja pomurska televizija.

Vse 25 navdihujočih kohezijskih zgodb si lahko ogledate na spletni strani
pomurske televizije TV IDEA.
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Kontakti
FINA EU TOČKA

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.

Prijetno branje!

Oblikovanje, urejanje in lektura: Nataša Rojšek in Nataša Kogej
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