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ODKRIJ SVOJ EU PROJEKT

Imate spretne roke in radi ustvarjate z glino?

Ali so evropska sredstva priložnost ali ovira?

Kateri so skriti recepti mladih za vstop na 
trg dela?

Še nisi dopolnil 26 let, si opustil šolanje in si brezposeln? 
S projektnim učenjem lahko ponovno najdeš smisel in 
motivacijo za naslednji korak!

Povezujemo generacije na pogovorni delavnici.

  Grosuplje na razglednicah – izdelaj svojo!

Večgeneracijski center Goriške – svetla stran 
življenja, Ajdovščina

EVROPSKI VIRI, PRILOŽNOSTI ALI/IN OVIRE - 
Javna okrogla miza Srednje šole Veno Pilon 
Ajdovščina 

Dan evropskih priložnosti, Brežice 

Predstavitev programa Projektno učenje 
mlajših odraslih (PUM-O), Celje 

Večgeneracijski center "Marela" - Dolenjske in 
Bele krajine, Črnomelj 

Pozdrav iz našega Grosuplja: predstavitev 
Večgeneracijskega centra Skupna točka Grosuplje 

Foto: Arhiv upravičencev

http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/ajdovscina/vecgeneracijski-center-goriske-2013-svetla-stran-zivljenja
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/ajdovscina/evropski-viri-priloznosti-ali-in-ovire-javna-okrogla-miza-srednje-sole-veno-pilon-ajdovscina
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/brezice/dan-evropskih-priloznosti-predstavitev-sticisca-nevladnih-organizacij
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/celje/predstavitev-programa-projektno-ucenje-mlajsih-odraslih-pum-o
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/crnomelj/vecgeneracijski-center-marela-dolenjske-in-bele-krajine
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/grosuplje/pozdrav-iz-nasega-grosuplja-predstavitev-vecgeneracijskega-centra-skupna-tocka-grosuplje


ODKRIJ SVOJ EU PROJEKT

Pridete na kreativne delavnice za otroke, poslikave 
obraza, učenje jezikov ali prvo pomoč?

Predstavitve različnih kultur, razstava in medgeneracijsko 
druženje otrok in starejših v ustvarjalnih kotičkih!

Bi se fotografiral s Trkajem za wall of fame in odkril 
nove možnosti izobraževanja?

Ali birokracija zavira vaše podjetje?

Ali veste, da je mogoče igrati zorbing nogomet ali odbojko 
na včasih degradiranem in neurejenem območju ob reki 
Savi?

Kako omogočiti učiteljem, da gredo na usposabljanje v 
podjetje?

Večgeneracijski center Morje Koper se predstavi 

Večgeneracijski center Posavje - prostor 
medgeneracijskega in medkulturnega druženja, 
Krško 

Predstavitev projekta Marš na(d) trg dela, Ljubljana 

Z aplikacijo MSP test do priprave boljših predpisov, 
Ljubljana 

Dan na Savi, Ljubljana 

Predstavitev projekta Dvig poklicnih kompetenc 
učiteljev v letih 2016–2022: Nadaljnje strokovno 
izobraževanje učiteljev, Ljubljana 

Foto: Arhiv upravičencev

http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/koper/vecgeneracijski-center-morje-koper-se-predstavi
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/krsko/vecgeneracijski-center-posavje-prostor-medgeneracijskega-in-medkulturnega-druzenja
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/ljubljana/predstavitev-projekta-mars-na-d-trg-dela
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/ljubljana/z-aplikacijo-msp-test-do-priprave-boljsih-predpisov
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/ljubljana/dan-na-savi
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/ljubljana/predstavitev-projekta-dvig-poklicnih-kompetenc-uciteljev-v-letih-201620132022-nadaljnje-strokovno-izobrazevanje-uciteljev


ODKRIJ SVOJ EU PROJEKT

Potrebujemo hrabre pomočnike pri iskanju lutk in 
razpletanju napete lutkovne detektivke na Ljubljanskem 
gradu!

Ste že slišali za Fajn teater? Bi si ogledali predstavo 
osnovnošolcev, ki razvijajo in preizkušajo svoje igralske 
talente in v predstavo vključujejo tudi občinstvo?

Kako širiti svojo socialno mrežo in kako nam ta lahko 
pomaga? 

Vas zanima, kako napisati ime v različnih pismenkah?  

Kako si lahko ustvarimo ZERO WASTE življenjski slog ter 
izdelamo svoja mila in šampone? 

Vas zanimajo napredni biopolimerni material in njihova 
uporaba v prehrambeni, kozmetični in drugih industrijah? 

Ljubljanski grad: Muzej in prezentacija lutk 

S pravljico do glasbe: predstavitev 
Večgeneracijskega centra Skupna točka s Fajn 
teatrom, Ljubljana  

Razširi svojo socialno mrežo in se aktivno vključi v 
družbo!, Ljubljana 

Predstavitev Večgeneracijskega centra Skupna točka 
na Slovenski filantropiji: Medkulturni kotiček na 
veselem dnevu prostovoljstva, Ljubljana 

Znanja in obrti starih mojstrov: predstavitev 
Večgeneracijskega centra Hiša Sadeži družbe 
Logatec 

BIOAPP bo na start-up konferenci PODIM 2018, 
Maribor 

Foto: Arhiv upravičencev

http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/ljubljana/ljubljanski-grad-prezentacija-lutk
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/ljubljana/s-pravljico-do-glasbe-predstavitev-vecgeneracijskega-centra-skupna-tocka-ljubljana-moste
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/ljubljana/razsiri-svojo-socialno-mrezo-in-se-aktivno-vkljuci-v-druzbo
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/ljubljana/predstavitev-vecgeneracijskega-centra-skupna-tocka-na-slovenski-filantropiji-medkulturni-koticek-na-veselem-dnevu-prostovoljstva
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/logatec/znanja-in-obrti-starih-mojstrov-predstavitev-vecgeneracijskega-centra-hisa-sadezi-druzbe-logatec
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/maribor/bioapp-bo-na-start-up-konferenci-podim-2018


ODKRIJ SVOJ EU PROJEKT

Kako pomembno je biti inovativen, komunikativen in 
podjeten? 

Vas zanima trajnostna mobilnost, obnovljivi viri energije, 
možnosti pridobitve EU sredstev? 

Ste ljubitelj veganske hrane?

Kaj imajo skupnega medkulturna mineštra, pomladne ustva
tehnologije?

Podmornica, tanki in ostala vojaška dediščina so spomin 
na nastanek samostojne slovenske države. Obudite ga!  

PO-pihaj svečko ali posvoji punčko. 

Večgeneracijski center Goriške – svetla stran 
življenja, Nova Gorica

Predstavitev projekta FAIR EMPLOYMENT, Maribor 

DAN ODPRTIH VRAT BISTRE HIŠE – SMART HOUSE 
MARTJANCI - Predstavitev projekta Regionalno 
stičišče nevladnih organizacij Pomurja, Martjanci 

Večgeneracijski center "Marela" - Dolenjske in Bele 
krajine, Metlika 

Pohod po Krožni poti vojaške zgodovine, Pivka

PO-stoj-na živi ulici z mladimi – predstavitev 
Regijskega stičišča nevladnih organizacij Primorsko- 
notranjske regije/BOREO, Postojna

Foto: Arhiv upravičencev

http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/maribor/predstavitev-projekta-fair-employment
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/metlika/vecgeneracijski-center-marela-dolenjske-in-bele-krajine
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/nova-gorica/vecgeneracijski-center-goriske-2013-svetla-stran-zivljenja
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/pivka/park-vojaske-zgodovine-pivka
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/postojna/po-stoj-na-zivi-ulici-z-mladimi-2013-predstavitev-regijskega-sticisca-nevladnih-organizacij-primorsko-notranjske-regije-boreo
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/martjanci/dan-odprtih-vrat-bistre-hise-2013-smart-house-martjanci-predstavitev-projekta-regionalno-sticisce-nevladnih-organizacij-pomurja


ODKRIJ SVOJ EU PROJEKT

Si upate spustiti v dogodivščine z indijančkom Vikijem?  

Preživite svoj prosti čas v čarobnem svetu svile. 

Imaš v sebi ustvarjalno žilico? 

Bi radi doživeli delček zgodbe, ki jo vsakodnevno piše 
Planet generacij?

Prideš na tenis in palačinke?

Ali veste, kako so živeli v času Ivana Cankarja in kako 
zgradimo mesto po svoji meri? 

INDIJANSKA VAS v okviru projekta VGC Dogaja se! 
Centra aktivnosti Koroške, Radlje ob Dravi

Večgeneracijski center Goriške – svetla stran 
življenja, Tolmin

Predstavitev Večgeneracijskega centra Zasavje s 
Tržnico generacij, Trbovlje 

Večgeneracijski center Planet generacij, Velenje

Predstavitev Večgeneracijskega centra Skupna 
točka Vrhnika

Evropski projekti na Vrhniki

Foto: Arhiv upravičencev

http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/indijanska-vas-v-okviru-projekta-vgc-dogaja-se-centra-aktivnosti-koroske/indijanska-vas-v-okviru-projekta-vgc-dogaja-se-centra-aktivnosti-koroske
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/tolmin/vecgeneracijski-center-goriske-2013-svetla-stran-zivljenja
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/trbovlje/predstavitev-vecgeneracijskega-centra-zasavje-s-trznico-generacij
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/velenje/vecgeneracijski-center-planet-generacij
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/vrhnika/odpri-svoje-srce-predstavitev-vecgeneracijskega-centra-skupna-tocka-vrhnika
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/vrhnika/evropski-projekti-na-vrhniki


ODKRIJ SVOJ EU PROJEKT

Pridete na  pletenje, šivanje ali lutkovno predstavo? 

Ste mladi ali mladi po srcu? Nordijska hoja, snežni izziv, 
šola teka, joga in pilates vas vabijo v dolino pod Poncami! 

Večgeneracijski center Planet generacij, Žalec

Predstavitev programa Mladi za mlade 2017-2021

PRIDRUŽ ITE SE 
PESTREMU  

DOGAJANJU V 
VEČ  KOT 20 
KRAJIH PO 
SLOVENIJI!

S P R E M L J A J T E  N A S  N A  F B / E U S K L A D I  I N  
W W W . E U - S K L A D I . S I

Foto: Arhiv upravičencev

http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/zalec/vecgeneracijski-center-planet-generacij
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2018/planica/predstavitev-programa-mladi-za-mlade-2017-2021


ROAD TRIP

S P R E M L J A J T E  J I H  N A  F B / E U I N M Y R E G I O N

4 pari se odpravijo na evropsko 
potovanje z lastno različico 
avtobusa hop-on, hop-off po 4 
poteh 

12.000 km po celotni Evropi

Glavni cilj: prispevati 
k povezovanju mladih 
Evropejcev z 
Evropsko unijo 
Louis in Luisa se bosta 29. in 
30. aprila ustavila tudi v 
Sloveniji. Zapeljala se bosta 
po Parenzani in spoznala 
mlade, ki sodelujejo v EU 
projektih. 

https://www.facebook.com/EUinmyregion/


MLADI
mladi do 29. leta starosti    študenti iskalci prve zaposlitve     študenti vzgoje in 

izobraževanja     mladi – ranljive skupine     mladi podjetniki 

Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 

Rok za prijavo: od 12. 4. 2017 od 10.00 in najpozneje 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 

MALA IN SREDNJA PODJETJA 
podjetja v vseh fazah razvoja      podjetja z raziskovalnimi oddelki      zasebni

zavodi     start-up podjetja      socialna podjetja 

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 Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 

Rok za prijavo: 2. rok - 11. 5. 2018, 3. rok - 24. 9. 2019 

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 dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto  
Rok za prijavo: od 15. 6. 2018 do vključno 20. 9. 2018 
Razpisna dokumentacija 

AKTUALNI RAZPISI

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2017-2018
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-08-04-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-2
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20182019-250-javni-ra/


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

Razpisna dokumentacija 

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

Javni razpis Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 - 2019 

Rok za prijavo: 9. 5. 2018 

Razpisna dokumentacija 

NOV
O!

Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 

Rok za prijavo: od 12. 4. 2017 od 10.00 in najpozneje do 31. 7. 2019 
do 14.45 

Razpisna dokumentacija 

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 za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj 
kadrov 2018 (JR 253) 
Rok za prijavo: 30. 4. 2018 

Razpisna dokumentacija 

DELODAJALCI IN ZAPOSLENI/BREZPOSELNI
samostojni podjetniki    lastniki malih in srednjih podjetij    kadrovski direktorji
večjih podjetij   
zaposleni - starejši od 45 let    zaposleni - z nizko izobrazbo  starejši delavci -
starejši od 55 let     brezposelni - predvsem starejši  ranljive skupine - socialno
izključeni delavci, ki se morajo prekvalificirati 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-11-24-Javni-razpis-Sofinanciranje-individualnih-sejemskih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini---2018
https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/7661-aktualni-razpisi
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-03-02-Javni-razpis-Spodbujanje-partnerstev-za-ucinkovitejsi-nastop-na-tujih-trgih-2018---2019
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-1137/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-vzpostavitve-in-delovanja-kompetencnih-centrov-za-razvoj-kadrov-2018/


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 

Več o vseh evropskih, nacionalnih in regionalnih razpisih za nevladne 
organizacije na enem mestu pa najdete na razpisi.info. 

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 

Rok za prijavo: 30. 11. 2018 

Razpisna dokumentacija 

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 

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: morebitni 3. rok - 5. 7. 2018 

Razpisna dokumentacija

NEVLADNE ORGANIZACIJE
okoljske NVO     NVO s področja socialnega in zdravstvenega varstva kreativne
organizacije    socialni partnerji      izobraževalne NVO    
NVO s področja aktivnega državljanstva 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019
http://www.razpisi.info/index
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2017-2018
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs/perspektiva-2014-2020.aspx
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/


Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R (JR- 
UTM_P+R/2017) 
Rok za prijavo: 2. morebitni rok - 20. 6. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis Po kreativni poti do znanja 2017–2020 

Rok za prijavo: 2. rok - 23. 11. 2018, 3. rok - 22. 11. 2019. 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 
2018, 2019 in 2020 (JOB_2018) 
Rok za prijavo: 3. rok: 14. 5. 2018, 4. rok: 17. 9. 2018 in skrajni rok: 12. 11. 2018 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih 
turističnih destinacij v Sloveniji 
Rok za prijavo: 2.rok: 11. 6. 2018 

Razpisna dokumentacija 

KMETI,GOZDARJI IN RIBIČI 
nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so vpisani v register      mladi kmetje
lastniki gozdov agrarne skupnosti  ribiči 

Prvi 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 

2. javni razpis za projekte iz Prednostne osi 2 - turizem in okolje programa Interreg 
ADRION 
Rok za prijavo: 26. 6. 2018 

Razpisna dokumentacija 

NOV
O!

Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o 
dolgotrajni oskrbi 
Rok za prijavo: 14. 5. 2018 

Razpisna dokumentacija 

http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1172/
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1143
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
http://www.adrioninterreg.eu/index.php/2018/03/26/adrion-2nd-call-for-proposals-priority-axis-2-sustainable-region-now-open/
http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/


1. javni razpis razpis za podukrep 16. 2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj 
novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 
Rok za prijavo: 25. 5. 2018 

Razpisna dokumentacija  

1. 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: 25. 5. 2018 

Razpisna dokumentacija  

NAPOVEDI RAZPISOV
Napovedi razpisov si lahko ogledate na naslednji povezavi. 

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  

2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z 
razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: 
Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom     
Rok za prijavo: 31. 8. 2018 

Razpisna dokumentacija  

1. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z 
razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: 
Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom 

Rok za prijavo: 31. 8. 2018 

Razpisna dokumentacija  

NOV
O!

NOV
O!

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1372
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1373
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1399
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1400


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: 

Nadgradnja analitičnih modelov na področju pokojninskega sistema: za program v 

vrednosti 1,5 milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 1,2 milijona evrov. 

Več na povezavi. 

Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju: za projekt 

v vrednosti 1,3 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval dobrih 900.000 evrov. 

Več na povezavi. 

Poklicno zavarovanje - razvoj enotnega modela zdravstvene analize glede na 
izpostavljenost in kategorijo delovnega mesta: za projekt v vrednosti 

slabih 500.000 evrov bo Evropski socialni sklad prispeval slabih 400.000 evrov. 

Več na povezavi. 

http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Drugi_JR_P.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-izboljsanje-davcnega-in-pokojninskega-sistema-socialnih-prispevkov-in-transferjev-ter-trga-dela
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-celovito-energetsko-sanacijo-objektov-na-lokaciji-zlato-polje-v-kranju
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-razvoj-enotnega-modela-zdravstvene-analize-glede-na-izpostavljenost-in-kategorijo-delovnega-mesta


Podatkovna platforma za sklade ESI

Evropski portal naložbenih projektov

Finančni instrumenti – Platforma fi-compass

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 povezavi.

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 povezavi.

Do leta 2020 bo v okviru izvajanja evropske kohezijske politike velik 

poudarek na t.i. fin
ančnih instrumentih. Kaj so in za koga so namenjeni, si 

lahko na kratko ogledate na naslednji povezavi. 

PORTALI IN PLATFORME

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.

Platforma o finančnih instrumentih se nahaja na povezavi. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html#register
https://vimeo.com/116960592
https://podatki.gov.si/
https://www.fi-compass.eu/


Spletna platforma za učenje o politikah v okviru programa 
Interreg Europe
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 drugim akterjem 
regionalne politike, da bi z njeno pomočjo lažje oplajali znanja o načrtovanju 
in izvajanju javnih politik na državni/regionalni/lokalni ravni. 

Platforma se nahaja na povezavi.

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? 

Odgovore najdete na interaktivnem portalu, ki omogoča enostaven dostop do 

podatkov o koriščenju sredstev Norveškega finančnega mehanizma in 

Finančnega mehanizma EGP. 

Več informacij na povezavi.

Portal e-Uprava

Enostaven nakup vrednotnice / Plačevanje in urejanje ter 

oddaja vlog preko spleta / Mobilna eUprava                
                

          

                
                

                
          

Obiščite portal eUprava! 

https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/news/1591/join-the-online-policy-learning-platform-now/
http://www.norwaygrants.si/novice/nov-interaktivni-portal-priblizujemo-rezultate/
https://e-uprava.gov.si/


smernice, vodniki, publikacije

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 okvira 2014–2020 z višino predvidenih sredstev in njihovo 
zakonodajno podlago si lahko ogledate tukaj. 

Večletni finančni okvir za različne programe 

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. 

Vodnik se nahaja na povezavi. 

Navodila evropske komisije o javnem naročanju 

Evropska komisija je objavila nova navodila kot pomoč pri delu z javnimi naročili, da 

bi se izognili najbolj pogostim napakam in možnim tveganjem, saj so prav pri javnih 

naročilih največkrat odkrite nepravilnosti pri izvajanju projektov sofinanciranih iz 

strukturnih in investicijskih skladov.  

Dokument je dostopen tukaj. 

http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
http://ec.europa.eu/archives/budget/funding/index_sl.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_en.pdf


smernice, vodniki, publikacije 

Zbirka vodnikov – Kako podpirati politiko MSP iz strukturnih 
skladov 

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 povezavi.  

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 povezavi. 

Informacije o EU virih financiranja za MSP 

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 

http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/7.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/newsroom/news/2016/02/22-02-2016-investment-plan-for-europe-new-guidelines-on-combining-european-structural-and-investment-funds-with-the-efsi
https://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/1.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/2.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/3.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/4.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/5.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/6.pdf


evropsko teritorialno sodelovanje
Navodila nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja malo 
drugače 
Poglejte si nekoliko drugačen pristop k navodilom nacionalne kontrole 
teritorialnega sodelovanja: 
- video navodila za izpolnjevanje časovnice,  

- zbirnika regresa za slovenske upravičence. 

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. 

PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-MADŽARSKA 

PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 
PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-AVSTRIJA 

PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A ITALIJA -SLOVENIJA 

Razpis za zbiranje projektnih predlogov za odpravljanje ovir 
v čezmejnem sodelovanju
Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR) je v sodelovanju z DG REGIO objavilo 
razpis za zbiranje predlogov za financiranje pilotnih ukrepov, namenjenih 
identificiranju in promociji odpravljanju posebnih mejnih ovir upravne in / ali 
pravne narave. 
Javni razpis bo odprt do 30. aprila 2018.   
Več o razpisu si lahko preberete tukaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=UanOQEhjFxc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FzTms2xv318&feature=youtu.be
http://www.si-hr.eu/si2/map-2/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hu.eu/
http://www.si-hr.eu/si2/
http://www.si-at.eu/si2/
https://www.ita-slo.eu/sl
https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals


napoved dogodkov
Kdaj: 23. 5. 2018 od 9.30 do 13.00 
Kje: Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana 

Na dogodku bo izvedena uvodna predstavitev javnega naročanja 
inovativnih rešitev ter predstavitev javnega naročila inovativne rešitve na 
področju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), ki ga v okviru 
projekta PPI2Innovate izvaja Ministrstvo za javno upravo. Izvedena bo tudi 
interaktivna diskusija v obliki mapiranja projektov in potreb po JNI na 
področju zdravja, energije in IKT.  

ppi2innovate usposabljanje za naročnike  

Program dogodka, prijavnico in več informacij dobite tukaj. 

Nacionalni informativni dan ob objavi četrtega javnega 
razpisa medregionalnega programa Interreg Europe 
Kdaj: 11. 5. 2018 ob 9.00 
Kje: City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana 

Nacionalni informativni dan na temo četrtega javnega razpisa 
medregionalnega programa Interreg Europe, ki bo odprt od 7. maja do 22. 
junija 2018, bo organizirala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko.  

Program, prijave in več informacij dobite tukaj.  

http://www.si-hr.eu/si2/map-2/
http://www.djn.mju.gov.si/direktorat-za-javno-narocanje/ppi2innovate
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/nacionalni-informativni-dan-ob-objavi-cetrtega-javnega-razpisa-medregionalnega-programa-interreg-europe


obvestila
Oddaja Prava ideja 
Oddaja je na sporedu: 

Vsak TOREK ob 21.00 na TV SLO 2. 

Ponovitev oddaje: vsak ČETRTEK popoldne na TV SLO 1. 

V oddajo Prava ideja so vključeni tudi prispevki iz področja evropske 

kohezijske politike. 

Arhiv oddaj je dosegljiv na naslednji povezavi. 

Celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 
2014–2020  
Priročnik za celostno grafično podobo, logotipe, živali v vektorski obliki, 

predloge plakatov, predloge predstavitev in  predstavitveni filmček celostne 

grafične podobe najdete tukaj.  

Materiali: Kohezijska politika 2014–2020  
Materiali Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko o kohezijski 

politiki v 2014–2020 v slovenščini, ki jih lahko 

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 v pomladanski izdaji. 

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  

https://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2018/panorama-64-cohesion-policy-30-years-investing-in-the-future-of-european-regions
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse


navodila organa upravljanja 2014–2020 
Navodila Organa upravljanja za izvajanje evropske kohezijske 
politike 2014–2020 z vključenimi spremembami se 
nahajajo tukaj. 

natečaj youth4regions 
Si študent novinarstva? Poglej natečaj Youth4Regions, ki ga je objavila 
Evropska komisija in vabi študente novinarstva, da pošljete svoje članke 
ali video prispevke o projektih, ki so bili financirani iz Evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov do 29. 6. 2018.  

Več na povezavi.

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.  

http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/04-11-2018-journalism-students-invited-to-apply-for-youth4regions-2018-media-programme


KONTAKTI
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 in lepe 
praznike vam želimo!

Oblikovala in uredila: Nataša Rojšek 
Lektura: Nataša Kogej 


