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Napredni kontrolni sistem za medicinske pospeševalnike -

APTACS

Namen projekta APTACS, ki sta ga s

481.479,70 evri podprla Republika Slovenija in

Evropska unija iz Evropskega sklada za

regionalni razvoj, je razviti inovativno

tehnološko rešitev »Napredni kontrolni sistem

za medicinske pospeševalnike za zdravljenje

raka s protonsko terapijo«. Njegova prednost v

primerjavi s produkti na trgu bo predvsem

boljša zanesljivost, natančnost, usklajenost in

hitrost delovanja. To bo doseglo konkurenčno

prednost s prehodom na naslednjo generacijo

terapije na področju protonskega zdravljenja

raka.

Rak predstavlja enega izmed dveh

najpogostejših vzrokov smrti tako v Sloveniji

kakor tudi drugje na svetu. Skupaj s srčno

žilnimi boleznimi sta leta 2013 predstavljala

vzrok za kar 70 odstotkov vseh smrti na svetu.

Samo leta 2008 je po svetu za rakom zbolelo

12,7 milijonov ljudi, umrlo pa 7,6 milijona.

Poleg tega pa rak tudi korenito spremeni

kakovost življenja.

DOBRE ZGODBE

Glavni cilji projekta APTACS so razvoj:

 

MMF – Medical middleware framework;

sistema za arhiviranje informacij o delovanju

pospeševalnika in njegovih komponent;

sinhronizacije časovnega izvajanja funkcij

komponent naprave za medicinski

pospeševalnik;

varnostnega sistema za medicinske

pospeševalnike;

naprednega kontrolnega sistema za

medicinske pospeševalnike.

Rezultat projekta bo tako prvi napreden in

natančen univerzalni kontrolni sistem, ki bo

razvit namensko za protonsko terapijo in bo

upošteval vse specifike terapije in delovanja

takih sistemov.

Z razvojem tehnologije in njeno povečano

dostopnostjo pa se izboljšujejo zmožnosti za

boj s to boleznijo. Ena takšnih tehnologij je

protonska terapija, ki predstavlja učinkovito

napredno metodo, saj je izboljšana oblika

radioterapije, ki uporablja protone za

uničevanje obolelega tkiva. Pri protonski

terapiji se v primerjavi z ostalimi oblikami

radioterapije večina energije sprosti na točno

določenem mestu in določeni globini, pri

čemer je absorbirana energija pred in za to

globino zanemarljivo nizka. Takšno obsevanje

ima zato tudi veliko manj stranskih in neželenih

učinkov v primerjavi z obsevanjem z

rentgensko terapijo. Protonska terapija je še

posebej priporočljiva in veliko bolj primerna kot

konvencionalna radioterapija za zdravljenje

rakavih obolenj pri otrocih in mladostnikih.

Foto: Arhiv upravičenca



DOBRE ZGODBE

Tudi letos čaka dijake na Univerzi v Ljubljani več kot 360 priložnosti

Karierni centri Univerze v Ljubljani nadaljujejo

uspešno zgodbo organizacije poletne šole za

dijake, s katero skušajo dijakom pomagati pri

odločitvi za študij. Dijaki se bodo lahko že

tradicionalno zadnji teden v avgustu udeležili

različnih delavnic s področja samoocene,

prepoznavanja interesov in talentov, obiskali

fakultete in akademije Univerze v Ljubljani,

manjkali pa ne bodo niti delodajalci, ki bodo

predstavljali posamezne poklice v podjetjih in

organizacijah. Poletno šolo za dijake prirejajo

v okviru projekta »Karierni centri Univerze v

Ljubljani – vaš kompas na karierni poti«, ki ga

sofinancirata Republika Slovenija in Evropska

unija iz Evropskega socialnega sklada.

Dijaki bodo lahko vsak dan izbirali tudi med

štirimi, enkrat celo petimi fakultetami in

akademijo Univerze v Ljubljani, ki jim bodo

predstavile svoje študijske procese na bolj

interaktiven način v primerjavi z informativnimi

dnevi. Dijaki se bodo tako preizkusili v

raznovrstnih aktivnostih, kot je na primer delo v

laboratoriju ali priprava video posnetkov.Lanskoletne poletne šole se je udeležilo skoraj

100 dijakov iz cele Slovenije, odzivi pa so bili

odlični. Letošnjo poletno šolo so tako razširili in

ponudili še več delavnic, predstavljalo se bo še

več fakultet in akademij Univerze v Ljubljani (kar

17), obiskali pa bodo tudi več različnih

delodajalcev (tokrat kar 12). Poletna šola je bila

in ostaja izbirnega tipa, kar pomeni, da si dijak

lahko popolnoma prilagodi vsebine, ki ga

zanimajo.

V dopoldanskem času bodo ponudili po tri

vzporedne dejavnosti, kjer bodo spoznavali

študij pred študijem (kaj je enovit magistrski

študij, kaj pomeni visokošolski, kaj univerzitetni

študijski program ipd.), raziskovali, kakšne so

možnosti za izmenjave in štipendij, manjkale pa

ne bodo niti različne delavnice s področja

prepoznavanja interesov, talentov, osebnostnih

lastnosti, poklicev prihodnosti in še kaj.

Po kosilu bodo vsak dan obiskali tri delodajalce,

ki bodo dijakom predstavili širši vidik izbire

študija – poklic. Do velike večine poklicev vodi

več različnih izobrazb, poleg tega določena

izobrazba še ne določa posameznikovega

poklica. Dijaki si bodo tako lažje predstavljali,

kakšne karierne poti omogočajo posamezni

študiji.

Uspeh pretekle poletne šole je nedvomno

povezan s sofinanciranjem Evropskega

socialnega sklada, saj je bila poletna šola za vse

dijake v celoti brezplačna, kar je pomemben

dejavnik družbene vključenosti. Verjamejo, da

bo letošnja poletna šola enako ali še bolj

uspešna kot lanskoletna in bodo lahko

pripomogli k marsikateri lažji odločitvi za študij,

zato vabijo vse dijake, ki se še odločajo za študij,

da se jim pridružijo.

Več informacij na:

Foto: Arhiv upravičenca

https://www.kc.uni-lj.si/dogodki/poletna-ola-za-dijake-ve-kot-360-prilo-nosti-2019.html
https://www.facebook.com/events/310424546561048/
https://www.instagram.com/kariernicentriul/


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 dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020
Rok za prijavo: od 15. 6. 2019 do vključno 20. 9. 2019
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 2
Rok za prijavo: 3. rok – 12. 9. 2019
Razpisna dokumentacija

AKTUALNI RAZPISI Ažurne objave razpisov
in napovedi razpisov 
 spremljajte na 
www.eu-skladi.si.

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 
2019–2022 »E–POSLOVANJE 2019–2022« 
Rok za prijavo: 2. rok: 1. 10. 2019, 3. rok: 1. 10. 2020 in 4. rok: 1. 10. 2021 
Razpisna dokumentacija 

 

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih
v tujini v letih 2019-2022
Rok za prijavo: 5. 9. 2019, 6. 1. 2020, 15. 5. 2020, 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9.
2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022
Razpisna dokumentacija 

NOVO!

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019
Rok za prijavo: 31. 12. 2019 oziroma do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

Bodite pozorni na
NOVO v E-kotičku!

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-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20192020-273-javni-ra/
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-08-04-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-2
http://www.eu-skladi.si/
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-09-07-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2019-2022-E-POSLOVANJE-2019-2022
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-11-16-Javni-razpis-za-sofinanciranje-individualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letih-2019-2022
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2019


 

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne
energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020
Razpisna dokumentacija 

Javni razpis krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov
Rok za prijavo: 1. rok: 30. 9. 2019, 2. rok: 30. 9. 2020, 3.rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022
Razpisna dokumentacija 

NOVO!

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj
kadrov v obdobju 2019-2022
Rok za prijavo: 8. 7. 2019
Razpisna dokumentacija NOVO!

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 

NOVO!

NOVO!

NOVO!

NOVO!

NOVO!

NOVO!

NOVO!

http://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektr-1206/
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-31-Javni-razpis-Krepitev-trzenja-blagovnih-znamk-na-tujih-trgih-prek-showroomov
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-vzpostavitve-in-delovanja-kompetencnih-centrov-za-razvoj-kadrov-v-ob/
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=81
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=84


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

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

Usposabljanje na delovnem mestu 2019
Rok za prijavo: 31. 12. 2019 oziroma do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019 do 14.45
Razpisna dokumentacija

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

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 

NOVO!

NOVO!

NOVO!

NOVO!

https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/7661-aktualni-razpisi
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2019
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2019
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=86
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=89


Javno povabilo za učne delavnice: spodbude za zaposlovanje
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 27. 12. 2019 
Razpisna dokumentacija

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

12 javnih razpisov za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij 
delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019 po statističnih regijah:
 

 
1. POMURSKA REGIJA
Izvaja: PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
Razpisna dokumentacija 

2. PODRAVSKA REGIJA
Izvaja: Mariborska razvojna agencija
Razpisna dokumentacija 

3. KOROŠKA REGIJA
Izvaja: RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo
Razpisna dokumentacija 

Rok za prijavo: različni roki do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2019

4. SAVINJSKA REGIJA
Izvaja: RASR, Razvojna agencija Savinjske regije
Razpisna dokumentacija 

5. ZASAVSKA REGIJA
Izvaja: RRA Zasavje
Razpisna dokumentacija 

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019
Rok za prijavo: 31. 12. 2019 oziroma do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

Učne delavnice 2019: praktično usposabljanje
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 27. 12. 2019 do 12.00
Razpisna dokumentacija

Javno povabilo Zaposlimo mlade
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 29. 12. 2019 do 14.45 
Razpisna dokumentacija

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/aktivni-do-upokojitve-2018-2020
http://www.pora-gr.si/index.php/component/k2/item/807-javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2018-2019
http://www.mra.si/razpis.html
http://www.rra-koroska.si/si/stipendije
http://www.rasr.si/si/razpisi/2018/08/619-Javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2018-2019
http://www.rra-zasavje.si/si/projekti/regijska-stipendijska-shema-zasavje/clanek/2018-2019-javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2018-2019-5.html
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2019
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2019-prakticno-usposabljanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposlimo-mlade


7. JUGOVZHODNA SLOVENIJA
Izvaja: RC Novo Mesto
Razpisna dokumentacija 

8. PRIMORSKO NOTRANJSKA REGIJA
Izvaja: RRA Zeleni kras
Razpisna dokumentacija 

9. OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Izvaja: RRA Ljubljanske urbane regije
Razpisna dokumentacija 

10. GORENJSKA REGIJA
Izvaja: BSC Kranj
Razpisna dokumentacija 

11. GORIŠKA REGIJA
Izvaja: Posoški razvojni center
Razpisna dokumentacija 

12. OBALNO KRAŠKA REGIJA
Izvaja: RRC Koper
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 tukaj.

6. POSAVSKA REGIJA
Izvaja: RRA Posavje
Razpisna dokumentacija 

https://www.rc-nm.si/javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-2018-2019/
https://www.rra-zk.si/o-rra/aktualno/razpisi&idn=1545
http://www.rralur.si/sl/projekti/objava-javnega-razpisa-za-sofinanciranje-kadrovskih-tipendij-v-letu-201819
http://www.bsc-kranj.si/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-za-20182019
https://www.prc.si/novice/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem
https://www.rrc-kp.si/sl/novice/598-javni-razpis-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2018-2019.html
https://www.cnvos.si/razpisi/
https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpis.html


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 Po kreativni poti do znanja 2017–2020
Rok za prijavo: 3. rok – 22. 11. 2019
Razpisna dokumentacija

Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za
obdobje od leta 2018 do leta 2020
Rok za prijavo: 28. 6. 2019
Razpisna dokumentacija

Kapitalizacijski 4. razpis programa Interreg CENTRAL EUROPE
Rok za prijavo: 5. 7. 2019 
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: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020
Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019,
2020 in 2021
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 18. 11. 2019
Razpisna dokumentacija 

3. razpis programa Interreg ADRION za PO 1 in PO 3
Rok za prijavo: PO1, 29. 7. 2019 in PO3, 31. 7. 2019
Razpisna dokumentacija 

PRED

IZTEKOM

SAMO ŠE

DANES

http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs/perspektiva-2014-2020.aspx
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1625
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html#Thematic_focus
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektr-1206/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1210/
https://www.adrioninterreg.eu/index.php/2019/05/20/adrion-3rd-call-for-proposals/


NOVO!

NOVO!

NOVO!

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

2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
Rok za prijavo: do objave zaključka na spletnih straneh
Razpisna dokumentacija

11. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za
leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe
Rok za prijavo: 30. 7. 2019 do 23.59
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj
kadrov v obdobju 2019-2022
Rok za prijavo: 8. 7. 2019
Razpisna dokumentacija 

Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih
visokošolskih zavodih 2019-2022
Rok za prijavo: 16. 9. 2019 do 12.00
Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje
skupnostnih storitev in programov za starejše
Rok za prijavo: 31. 7. 2019
Razpisna dokumentacija 

5. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma
razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019
Rok za prijavo: 30. 7. 2019 do 23.59
Razpisna dokumentacija

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1466
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1467
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1456
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-vzpostavitve-in-delovanja-kompetencnih-centrov-za-razvoj-kadrov-v-ob/
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1688
http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1455


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

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

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

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

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

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto
2019
Rok za prijavo: 24. 9. 2019 do 23.59
Razpisna dokumentacija NOVO!

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1459
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1461
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1477
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1460
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1464
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1483


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:

Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza: za projekt v vrednosti 982.000 evrov bo Evropski

sklad za regionalni razvoj prispeval 604.000 evrov.

Več na povezavi.

Podjetniški inkubator Krško: za projekt v vrednosti dobrih 470.000 evrov bo Evropski sklad

za regionalni razvoj prispeval 289.000 evrov.

Več na povezavi.

Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI
prostora – RI-SI-CLARIN: za projekt v vrednosti 466.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni

razvoj prispeval 373.000 evrov.

Več na povezavi.

Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI
prostora – RI-SI-CERIC: za projekt v vrednosti 3,1 milijona evrov bo Evropski sklad za

regionalni razvoj prispeval 2,5 milijona evrov.

Več na povezavi.

Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI
prostora – RI-SI-DARIAH: za projekt v vrednosti 98.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni

razvoj prispeval 78.000 evrov.

Več na povezavi.

Ureditev kolesarske in pešpoti ob Piranski cesti v Kopru: za projekt v vrednosti dobrih 

190.000 evrov bo Kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 108.000 evrov.

Več na povezavi.

Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI
prostora – RI-SI-EPOS: za projekt v vrednosti dobrih 1,8 milijona evrov bo Evropski sklad za

regionalni razvoj prispeval skoraj 1,5 milijona evrov.

Več na povezavi.

Učim se biti učitelj: za program v vrednosti skoraj 2,6 milijona evrov bo Evropski socialni sklad

prispeval dobra 2 milijona evrov.

Več na povezavi.

http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Drugi_JR_P.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-razsiritev-poslovne-cone-stara-vas-v-velenju
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-podjetniski-inkubator-krsko
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/skoraj-3-milijoni-evropskih-sredstev-za-razvoj-raziskovalne-infrastrukture
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/skoraj-3-milijoni-evropskih-sredstev-za-razvoj-raziskovalne-infrastrukture
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/skoraj-3-milijoni-evropskih-sredstev-za-razvoj-raziskovalne-infrastrukture
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-ureditev-kolesarske-in-pespoti-ob-piranski-cesti-v-kopru
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-tudi-za-razvoj-raziskovalne-infrastrukture-s-podrocja-geologije-seizmologije-in-geodezije
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-ucinkovito-uvajalno-okolje-za-ucitelje-zacetnike


PORTALI IN PLATFORME
Podatkovna platforma za sklade ESI
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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 povezavi.

Finančni instrumenti – Platforma fi-compass
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Portal Odprti podatki Slovenije
Na portalu OPSI lahko najdete vse od podatkov, orodij, do koristnih 

virov, s katerimi boste lahko razvijali spletne in mobilne aplikacije, 

oblikovali lastne infografike in drugo.

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


Portal e-Uprava
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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, deluje spletna platforma.

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.

 

Platforma se nahaja na povezavi.

Interaktivni portal norveških in EGP finančnih

mehanizmov
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Več inform
acij na poveza

vi.

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


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. 

Več na povezavi. 

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 povezavi.

 

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

Evropska komisija je avgusta 2018 objavila nove smernice za pomoč javnim 

uslužbencem, ki se ukvarjajo s skladi EU, pri zagotavljanju učinkovitosti in 

preglednosti postopkov javnega naročanja za projekte, ki jih financira EU.  

Več si lahko preberete tukaj.

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
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/7.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/newsroom/news/2018/08/08-06-2018-commission-guidance-to-help-member-states-organise-sound-tender-procedures-for-eu-funded-projects-all-language-versions-available


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

evropsko teritorialno 
sodelovanje

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-at.eu/si2/
http://www.si-hr.eu/si2/
https://www.ita-slo.eu/sl


Celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 
2014–2020 
Priročnik celostne grafične podobe, logotipe, podobe 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 pomladni izdaji.

Primeri dobrih praks 2014–2020 
Programsko obdobje 2014–2020 je v polnem teku, zato smo prepričani, da

obstaja veliko zanimivih projektov, ki jih bomo z veseljem izpostavili.

Prilagamo povezavo, kamor pošljete projekt, ki je po vašem mnenju lahko

primer dobre prakse.

PRIMER DOBRE PRAKSE 

navodila organa upravljanja 2014–2020
Navodila Organa upravljanja za izvajanje evropske kohezijske politike 

2014–2020 z vključenimi spremembami se nahajajo tukaj. 

uporabno
TV oddaja "na kratko"
Ste zasledili novo oddajo "Na kratko" na Televiziji Slovenija? V juniju so nam

pojasnili, kaj vse pomeni "socialna ekonomija".

http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2019/panorama-68-north-west-romania-going-in-the-right-direction
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
https://4d.rtvslo.si/oddaja/na-kratko/173251003


dogodki
Vabilo na dogodek Sistemsko oblikovanje za krožne politike
Kdaj: 3. julij 2019 ob 9. uri

Kje: Kongresni center Brdo

 

Prehajanje v krožno gospodarstvo poteka v tesni povezavi z uvajanjem

sistemskih sprememb na vseh družbenih ravneh. Razumevanje obstoječih

sistemov in njihovega medsebojnega vpliva, iskanje novih sistemskih povezav in

alternativnih pristopov pri oblikovanju politik, ki lahko spodbudijo prehod v krožno

gospodarstvo, so zato ključnega pomena. Ne gre torej toliko za vprašanje, kaj

moramo storiti, temveč – kako. Nekaj odgovorov boste dobili na dogodku, kjer

bodo govorci predstavili alternativne pristope oblikovanja politik na področju

ogljične nevtralnosti in snovne učinkovitosti v Nemčiji, EU Laboratorij politik za

inovativnost oblikovanja evropskih politik in primere dobrih EU projektov za

prehod v krožno gospodarstvo. Predstavljeni bodo tudi rezultati projekta Retrace.

Prosimo, da se na dogodek prijavite preko spletnega obrazca.

Vabilo s programom.

https://form.jotformeu.com/90201987051352
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Vabila/Vabilo_program_RETRACE_3.7.2019.pdf


dogodki
Kompetentna Slovenija ponovno vabi na brezplačne
delavnice s področja razvoja kadrov
Seznam delavnic: 

 

- 5. 9. 2019: Delavnica po metodi Lego® Serious Play® (Barbara Krajnc),

lokacija bo objavljena naknadno

 

- 11. 9. - 6. 11. 2019: Delavnica je sestavljena iz 5 modulov: GUSTAV KASER

TRENING ZA TOP MANAGEMENT, ZAKONITE ZASTOPNIKE (Bojana

Florjančič), Dunajska 20, Ljubljana. Obvezna prisotnost na vseh 5 terminih

11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10. in 6. 11. 

 

- 19. 9. 2019: SDI brez vprašalnikov (Anja Križnik Tomažin in Nina Smole), 

Dunajska 20, Ljubljana

 

- 24. 10. 2019: Delavnica po metodi Lego® Serious Play® (Barbara Krajnc),

lokacija bo objavljena naknadno

Več informacij najdete na na naslednji spletni strani Javnega štipendijskega,

razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Javno posvetovanje na temo spodbujanja in izboljšanja
zaposlovanja mladih
Evropsko komisijo zanima mnenje državljank in državljanov o dejavnostih, ki

jih je EU od leta 2014 izvedla za spodbujanje in izboljšanje zaposlovanja mladih. 

Te dejavnosti so se izvajale v okviru Pobude za zaposlovanje mladih in

Evropskega socialnega sklada. Zbrane informacije se bodo uporabile za oceno

dosežkov v obdobju 2014–2018. 

 

V javnem posvetovanju sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik na

naslednji povezavi do 16. 8. 2019.

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2019/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690/public-consultation_sl?fbclid=IwAR3uhI1VyCEOuy6NgzQPP46_BHA6kkfbGZpgAwpdlgpV0P9upFN4C7DBg8w


Vas je na dogodkih EU PROJEKT,

MOJ PROJEKT zamikalo, da bi z

EU sredstvi ustvarili svojo zgodbo?

Morda ne veste, kako se je lotiti? 

 

Poglejte si kratek video, kaj
kohezijska politika sploh je.
 

obvestila

Video Kaj je kohezijska politika?

Natečaj zakaj si evropa? - video natečaj 2019
Interreg programi organizirajo video natečaj za obveščanje državljanov o

prednostih, ki jih prinaša dejstvo, da smo del Evrope in vas vabijo k sodelovanju

še do konca junija.

Sodelovanje v natečaju je preprosto! Pošljite jim vaše video posnetke na

temo “Zakaj si Evropa?”

Naredili boste zelo kratek video posnetek

(največ 40 sekund), npr. z uporabo

pametnega telefona, ki odgovarja na

vprašanje: »Zakaj si Evropa? (Why EUROPE

IS YOU?)« , kar je slogan kampanje EC Day

2019. Video je lahko posnet v angleškem,

slovenskem ali nemškem jeziku. 

Video o utrinkih s kampanje EU projekt, moj projekt 2019
Več kot 12.000 obiskovalcev
dogodkov EU PROJEKT, MOJ

PROJEKT 2019 se je med 11. in

18. majem takole zabavalo in

spoznavalo EU projekte.

 

Poglejte si kratek video.

https://www.youtube.com/watch?v=gOFkcEQAmos
https://www.youtube.com/watch?v=gOFkcEQAmos
http://www.si-at.eu/si2/2019/05/21/zakaj-si-evropa-video-natecaj-2019/
http://www.si-at.eu/si2/2019/05/21/zakaj-si-evropa-video-natecaj-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=gOFkcEQAmos
https://www.facebook.com/EUSkladi/videos/2278199509161507/


obvestila
Glasujte za slovenske projekte v tekmovanju Za Nagrado
"regiostars 2019"
Projekta Vključujemo in aktiviramo in InnoHPC (projekt, ki razvija celovit

institucionalni okvir za izboljšanje sodelovanja med malimi in srednjimi podjetji

ter super-računalniškimi centri - Digitalna transformacija) se kot primera dobre

prakse v Evropi potegujeta za "REGIOSTARS AWARD 2019".

Konec maja je Zavod Tehnološka mreža ICT v sodelovanju z Ministrstvom za

javno upravo in Skupnostjo občin Slovenije izvedel delavnico in okroglo mizo za

naročnike, v okviru katerih so predstavili primere izvedenih javnih naročil

inovativnih rešitev v Sloveniji in akcijski načrt za vzpostavitev Kompetenčnega

centra za JNI (KOC JNI) Slovenije.

Projekt, je bil podprt s strani EU (transnacionalni program Interreg Srednja

Evropa, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj), se konec avgusta

zaključuje. KOC JNI Slovenije, ki se povezuje v KOC JNI Srednje Evrope, pa bo

deloval še najmanj tri leta po zaključku projekta PPI2Innovate, zato so javni

naročniki v Sloveniji vabljeni, da se KOC JNI pridružijo v čim večji meri.

Osredotočajo se na javne naročnike z vseh administrativnih ravni (lokalna,

regionalna, nacionalna) ter na ponudnike javnih storitev  v Srednji Evropi (npr.

zdravstvo, energetika, mobilnost in drugo). Sodelovanje je brezplačno.

Za projekt Vključujemo in aktiviramo (Include and Acivate) glasujete tukaj.

Za projekt Interreg Podonavja (InnoHPC - High- performance computing for

effective innovation in the Danube region) glasujete tukaj.

S projektom PPI2Innovate do novih znanj
in inovativnosti v javnem naročanju

PPI2Innovate pripomočke za pametno zdravje, energijo in inovacijsko-

komunikacijsko tehnologijo (IKT) najdete na naslednji spletni strani. 

 

Za več informacij o sodelovanju v KOC JNI Slovenije se obrnite na:

majda.potokar@ict-slovenia.net

https://www.youtube.com/watch?v=gOFkcEQAmos
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/2019/categ3?fbclid=IwAR3Kbf_TIkLcm5oHKD5V7CWuk6c-1z3UW7D7CufcQH3sO4T6Ry0X94SpHWw
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/2019/categ3?fbclid=IwAR3Kbf_TIkLcm5oHKD5V7CWuk6c-1z3UW7D7CufcQH3sO4T6Ry0X94SpHWw
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/2019/categ3?fbclid=IwAR3Kbf_TIkLcm5oHKD5V7CWuk6c-1z3UW7D7CufcQH3sO4T6Ry0X94SpHWw
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html#Publications


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. 

KONTAKTI

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

komuniciranja in obveščanja javnosti, se lahko obrnete na naslednjo kontaktno osebo pri 

organu upravljanja: 

Nataša Rojšek: natasa.rojsek@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. 

Oblikovali in uredili: Nataša Rojšek in Nataša Kogej
 
 
 
 

Prijetno branje!


