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Spoštovane bralke in bralci Vizije kohezije. 

Ob tem, ko se počasi izteka leta 2022, se zaključku bliža tudi programsko obdobje 2014-2020,  ki se bo 
sicer zaključilo konec leta 2023. To pomeni, da bo črpanje sredstev tega obdobja možno do konca 
prihodnjega leta. Še vedno so torej na voljo razpisi za projekte, v mesecu novembru smo izdali tri 
odločitve o podpori. Sredstva smo namenili kolesarskim povezavam in ureditvi poti za pešce v Kranju 
ter razvoju novih organizacijskih oblik obravnave ljudi po bolezni in poškodbi. Sredstva bodo na voljo 
tudi prihodnje leto, ko se jim bodo pridružili tudi razpisi programskega obdobja 2021-2027.

Prvi razpisi prihodnjega programskega obdobja bodo na voljo predvidoma v marcu 2023, je pa ob tem 
potrebno poudariti, da bodo že pred tem na voljo razpisi programov Interreg. Prvi morebiti že v 
decembru. 

Želimo Vam prijetno branje,
ekipa Vizije kohezije



ODLOČITVE O PODPORI



SPODBUJAMO TRAJNOSTNO MOBILNOST

ZA KOLESARSKO POVEZAVO 

V KRANJU

Evropska sredstva

Mestna občina Kranj bo v okviru projekta dopolnila in dogradila
manjkajočo kolesarsko infrastrukturo, vključno z rekonstrukcijo
mostu čez Savo, infrastrukturo za pešce in komunalno
infrastrukturo, ter tako povezala obstoječe kolesarsko omrežje
Koroška cesta (soseska Zlato Polje pri Stošiču) v mestnem središču
z Železniško postajo Kranj. S tem bo omenjena občina omogočila
varno vsakodnevno prehajanje kolesarjev in pešcev med
središčem Kranja in železniško postajo, ki predstavlja pomembno
mobilnostno vozlišče javnega potniškega prometa med mestom
Kranj in njegovim urbanim zaledjem, Ljubljano in drugimi
občinskimi središči Gorenjske regije.

Za projekt v višini 2.209.016,29 EUR bo Evropski sklad za
regionalni razvoj prispeval 648.616,43 EUR, zaključen pa bo
predvidoma jeseni 2023.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila skoraj 650 tisoč evrov evropskih sredstev za projekt »CTN KR KP 7: Zlato
Polje - ŽP Kranj«.

https://evropskasredstva.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/evropska-sredstva-za-kolesarsko-povezavo-v-kranju%ef%bf%bc/


SPODBUJAMO TRAJNOSTNO MOBILNOST

ZA KOLESARSKO POVEZAVO 

V KRANJU

Evropska sredstva

V okviru projekta bo urejen manjkajoč odsek za kolesarje in pešce 
med centralnim mestnim naseljem Planina ter Poslovno cono 
Hrastje (PC Hrastje). Poleg urejanja poti projekt zajema tudi 
ureditev pripadajoče opreme in premostitvenega objekta, 
nadhoda čez regionalno cesto. Z uspešno zaključenim projektom 
bo mesto pridobilo 730 metrov nove kolesarske povezave in nove 
površine za pešce v dolžini 690 metrov.

Projekt se izvaja v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih 
naložb (CTN) in sledi ciljem razvoja urbane mobilnosti za 
izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Za projekt v vrednosti 2.280.254,36 evra bo Kohezijski sklad 
prispeval 888.845,09 evra.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 890.000 evrov evropskih sredstev za projekt »CTN KR Nadhod Planina –
PC Hrastje«.

https://evropskasredstva.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/evropska-sredstva-za-prometno-ureditev-v-kranju/


SPODBUJAMO BOLJŠO ZDRAVSTVENO OSKRBO

ZA BOLJŠO ZDRAVSTVENO 

OSKRBO

Evropska sredstva

Javni razpis sofinancira razvoj nove organizacijske oblike 
zagotavljanja storitev v institucijah osebam, ki sicer živijo doma in 
pri katerih je zaradi posledic poškodb ali bolezni prišlo do upada 
sposobnosti samooskrbe, vendar pa bi po mnenju osebnega ali 
lečečega zdravnika z začasnim zagotavljanjem obravnave v 
skladu s tem javnim razpisom lahko izboljšale sposobnost 
samooskrbe in podaljšale bivanje v domačem okolju. Cilj je v 
obravnavo vključiti 320 oseb ter vzpostaviti delovanje štirih 
vstopnih točk, preko katerih se bo vodilo vključevanje oseb v 
obravnavo.

Sredstva v  celoti prispeva Evropski socialni sklad iz virov 
React_EU

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 1,5 milijona evrov evropskih sredstev za javni razpis »Razvoj novih
organizacijskih oblik obravnave za osebe, ki zaradi posledic poškodb ali bolezni potrebujejo začasno obravnavo v instituciji«. Sredstva v celoti prispeva Evropski
socialni sklad iz virov React-EU.

https://evropskasredstva.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/evropska-sredstva-za-razvoj-novih-organizacijskih-oblik-obravnave-ljudi-po-bolezni-in-poskodbi/


RAZPISI



Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Vlaganje v nastanitveno 
turistično ponudbo

Podpora podjetjem pri 
trajnostni in krožni 
transformaciji poslovanja

Spodbujanje večje 
predelave lesa 

Kapitalizacijski razpis

INTERREG OBMOČJE ALP: 
Projekti male vrednosti

Razvoj organizacijskih oblik 
obravnave oseb, ki potrebujejo 
začasno obravnavo v instituciji

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnio-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma/
https://www.spiritslovenia.si/razpis/391
https://www.gzs.si/skupne_naloge/informacije_in_pomoc/vsebine/Novice/ArticleId/82764/javni-razpis-za-spodbujanje-vecje-predelave-lesa-za-hitrejsi-prehod-v-podnebno-nevtralno-druzbo-noo-les
https://www.ita-slo.eu/sl/vse-novice/news/kapitalizacijski-razpis-%C5%A1t-012022-0
https://www.alpine-space.eu/for-applicants/how-to-apply/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacije-razvoj-novih-organizacijskih-oblik-obravnave-za-osebe-ki-zaradi-posledic-poskodb-ali-bolezni-potrebujejo-zacasno-obravnavo-v-instituciji/


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Dela za odpravo škode 
in obnovo gozda

Vavčer za digitalni 
marketing za socialna 
podjetja

Razpis Evropske komisije –
Instrument za povezovanje 
Evrope – promet 2022

Ribiška pristanišča, mesta 
iztovarjanja, prodajne 
dvorane in zavetja

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-2014-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/razpis-evropske-komisije-instrument-za-povezovanje-evrope-promet-2022/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-16-vavcer-za-digitalni-marketing-za-socialna-podjetja/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sesti/


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Predelava ribiških proizvodov 
in proizvodov iz akvakulture

Podpora za pilotne projekte, 
razvoj novih proizvodov, 
procesov, tehnologij

Proizvodnja električne energije 
z izrabo sončne energije

Mikroposojila za MSP

Usposabljanje strokovnih 
in vodstvenih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sedmi-javni-razpis-za-ukrep-predelava-ribiskih-proizvodov-in-proizvodov-iz-akvakulture/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-podukrep-16-2-podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-procesov-in-tehnologij/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizv-1278/
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/mikroposojila-za-msp-msp-mikro
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-usposabljanje-strokovnih-in-vodstvenih-delavcev-viz-za-krepitev-digitalnih-kompetenc-za-trajnostni-razvoj-ter-financne-pismenosti/


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Vavčer za 
kibernetsko varnost

Gradnja namakalnih 
sistemov, ki so namenjeni 
več uporabnikom

Produktivne naložbe v 
klasično akvakulturo

Ne spreglejte novih in 
aktualnih javnih razpisov! 
Prijavite se na mesečni e-
informator Vizija kohezija

Zdravje in varnost

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-podukrep-4-3-podpora-za-nalozbe-v-infrastrukturo-povezano-z-razvojem-posodabljanjem-ali-prilagoditvijo-kmetijstva-in-gozdarstva-operacija-gradnja-namakalnih-sistemov-ki-so-namenjeni-vec-uporabnikom/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-17-vavcer-za-kibernetsko-varnost-2/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sedmi-javni-razpis-za-ukrep-produktivne-nalozbe-v-klasicno-akvakulturo/
https://evropskasredstva.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/vizija-kohezija/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/tretji-javni-razpis-za-ukrep-zdravje-in-varnost-iz-op-espr-2014-2020/


Občine, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja 
za občine

Posojila za financiranje projektov celovite 
energetske prenove javnih stavb

https://www.skladskladov.si/obcine-javni-sektor/posojila-za-financiranje-projektov-urbanega-razvoja-za-obcine-ur-0
https://www.skladskladov.si/obcine-javni-sektor/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee-0


EU sredstva prispeva:

Občine, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, 
ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE

Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 
10.000 prebivalcev

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-investicije-v-sisteme-odvajanja-in-ciscenja-odpadne-vode-ki-lezijo-na-manjsih-aglomeracijah-od-2-000-pe-c1-k3-ih-nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-investicije-v-vodovodne-sisteme-ki-oskrbujejo-manj-kot-10-000-prebivalcev-c1-k3-ii-nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/


Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI

Dvig digitalnih kompetenc

Prenos lastništva

Statusno preoblikovanje družb

https://www.podjetniskisklad.si/revav-7-vavcer-za-dvig-digitalnih-kompetenc/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-11-vavcer-za-statusno-preoblikovanje-druzb/
https://www.podjetniskisklad.si/vav-13-vavcer-za-prenos-lastnistva/


Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI

Patenti, modeli, znamke

Udeležba na mednarodnih forumih

Udeležba gospodarskih delegacij v tujini

Celostno vrednotenje okoljskih vplivov

https://www.podjetniskisklad.si/revav-2-vavcer-za-patente-modele-znamke/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-4-vavcer-za-udelezbe-na-mednarodnih-forumih/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-5-vavcer-za-udelezbo-v-gospodarskih-delegacijah-v-tujino/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-15-vavcer-za-celostno-vrednotenje-okoljskih-vplivov-lca/


Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

Lastniško in kvazi lastniško financiranje

Za raziskave, razvoj in inovacije za MSP

Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije 
iz Sklada skladov COVID-19

Krediti za MSP, kriti z jamstvom SID banke

So-investiranje z zasebnimi investitorji

https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/lastnisko-kvazi-lastnisko-financiranje
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/krediti-za-raziskave-razvoj-inovacije-za-msp-kriti-z-jamstvom-sid-banke
https://www.skladskladov.si/covid19/posojila-za-financiranje-nalozb-v-raziskave-razvoj-inovacije-rri-iz-sklada-skladov-covid-19
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/krediti-za-msp-kriti-z-jamstvom-sid-banke
https://www.podjetniskisklad.si/si-sk-2022-so-investiranje-z-zasebnimi-investitorji/


Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

Mikroposojila za MSP iz Sklada skladov COVID-19

Financiranje projektov urbanega razvoja 
za podjetja

Posojila za financiranje projektov celovite 
energetske prenove javnih stavb

https://www.skladskladov.si/covid19/mikroposojila-za-msp-msp-mikro-iz-sklada-skladov-covid-19
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-projektov-urbanega-razvoja-za-podjetja-ur
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee


Delodajalci in zaposleni, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Delovni preizkus 2020-2023

Usposabljam.se 2020-2023

Učne delavnice 2020: spodbude za 
zaposlovanje

Javno povabilo k vpisu v evidenco mentorjev in 
strokovnjakov za startup in scaleup podjetja

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.spiritslovenia.si/razpis/337


Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo 
sanacije gozdov

Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev strategij 
lokalnega razvoja

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdnih-vlak-potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp-2014-2020/
http://razvoj-podezelja.si/index.php/sl/


Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Za zdravje in varnost

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, 
prodajne dvorane in zavetja

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/drugi-javni-razpis-za-ukrep-zdravje-in-varnost-iz-op-espr-20214-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/peti-javni-razpis-za-ukrep-ribiska-pristanisca-mesta-iztovarjanja-prodajne-dvorane-in-zavetja/


Ne spreglejte | NAPOVEDANI RAZPISI

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/covid19-2/test
https://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi


AKTUALNO



TEHNIČNI SESTANEK 

Gostili smo dvodnevni sestanek »Technical meeting of the EEA and
Norway Grants 2014-2021«.

Razprava je tekla predvsem o pregledu izvajanja stanja Norveškega
finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega
gospodarskega prostora v Sloveniji, s poudarkom na pregledu stanja
projektov programa Izobraževanje – krepitev človeških virov,
predstavitvi postopanja v primeru nepravilnosti ter izvajanju Sklada
za bilateralne odnose.

Več o naših projektih si preberite

Tehnični sestanek Norveškega finančnega mehanizma 
in Finančnega mehanizma EGP

EEA and Norway Grants Slovenia

EEA and Norway Grants Slovenia

Norway Grants Slovenia

Vir: Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP

https://www.norwaygrants.si/projekti/splosne-informacije/
https://www.facebook.com/NorwayGrantsSlovenia
https://www.facebook.com/NorwayGrantsSlovenia
https://www.instagram.com/eeanorwaygrantsslovenia/
https://www.instagram.com/eeanorwaygrantsslovenia/
https://www.norwaygrants.si/
https://www.norwaygrants.si/


V sklopu sofinanciranega projekta StudioKroG smo se udeležili neformalnega
delovnega obiska v Centru ponovne uporabe (CPU) v Ljubljani.

Namen srečanja je bil s poudarkom na uveljavljanju in razumevanju načel
krožnega gospodarstva v praksi, predstavitev sodelovanja z VOKA-SNAGA in
Mestno občino Ljubljana (MOL).

V sklopu obiska je bil tudi voden ogled delovnih procesov v CPU (ogled
krožnega sistema ravnanja z odpadki, ki jih vključimo v ponovno uporabo,
snovni tok različnih izdelkov, priprava na ponovno uporabo, diagnostika,
komunikacija z uporabniki).

Predstavljen je bil tudi koncept delovanja socialnega podjetja CPU, vpliv
dejavnosti RE-USE na blaženje podnebnih sprememb in možnosti za
prilagajanje nanje (vzpostavljanje nove paradigme za doseganje podnebne
nevtralnosti na področju RE-USE).

Več o naših projektih v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in
prilagajanje nanje si preberite

DELOVNI OBISK - CPU

EEA and Norway Grants Slovenia

EEA and Norway Grants Slovenia

Norway Grants Slovenia

Vir: Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP

https://www.norwaygrants.si/projekti/projekti-programa-blazenje-podnebnih-sprememb-in-prilagajanje-nanje/
https://www.facebook.com/NorwayGrantsSlovenia
https://www.facebook.com/NorwayGrantsSlovenia
https://www.instagram.com/eeanorwaygrantsslovenia/
https://www.instagram.com/eeanorwaygrantsslovenia/
https://www.norwaygrants.si/
https://www.norwaygrants.si/


Predstavnik Nosilca programa se je udeležil delovnega obiska v okviru
projekta StudioKroG – Studio Krožnega gospodarstva, sofinanciranega
v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Predstavnik si je v okviru celodnevnega obiska ter na povabilo nosilca
projekta Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj in projektnega
partnerja Center ponovne uporabe (CPU) ogledal in se seznanil z že
izvedeno 1. fazo projekta, tj. priprava terena in postavitev rabljenih
ladijskih kontejnerjev na točkovne nosilce.

Obe izbrani lokaciji, tako v Slovenskih Konjicah kot v Rogaški Slatini, sta
sedaj pripravljeni za izvedbo 2. faze projekta, tj. urejanje okolice ter
zunanjosti kontejnerjev po principu ponovne uporabe odpadkov in
industrijske simbioze.

DELOVNI OBISK NA TERENU - StudioKroG

EEA and Norway Grants SloveniaEEA and Norway Grants Slovenia

Norway Grants SloveniaVir: Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP

https://www.facebook.com/NorwayGrantsSlovenia
https://www.facebook.com/NorwayGrantsSlovenia
https://www.instagram.com/eeanorwaygrantsslovenia/
https://www.instagram.com/eeanorwaygrantsslovenia/
https://www.norwaygrants.si/
https://www.norwaygrants.si/


Nacionalna kontaktna točka se je udeležila dvodnevne komunikacijske
delavnice v organizaciji Urada za finančne mehanizme v Bruslju.

Dvodnevni dogodek, ki se ga je udeležilo več kot 50 predstavnikov
Nacionalnih kontaktnih točk, upravljavcev skladov, veleposlaništev ter
držav donatoric, se je osredotočal na #storytelling ter izmenjavo
najboljših komunikacijskih praks.

V prvem, nekoliko bolj teoretično naravnanem dnevu, smo se udeleženci
seznanili s primeri dobrih zgodb s področja komuniciranja. Bolj praktično
naravnan drugi dan pa je postregel z interaktivnim delom v skupinah.

Z veseljem smo se odzvali povabilu Urada za finančne mehanizme in se
srečali v živo v prijetnem ambientu EFTA House v središču Bruslja.

KOMUNIKACIJSKA DELAVNICA

EEA and Norway Grants Slovenia
EEA and Norway Grants Slovenia

Norway Grants SloveniaVir: Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP

https://www.facebook.com/NorwayGrantsSlovenia
https://www.facebook.com/NorwayGrantsSlovenia
https://www.instagram.com/eeanorwaygrantsslovenia/
https://www.instagram.com/eeanorwaygrantsslovenia/
https://www.norwaygrants.si/
https://www.norwaygrants.si/


Na delovno učno mobilnost v tujino – nova priložnost za mlade.

Namen programa je omogočiti mladim od 18. do 35. leta, ki niso vključeni
v izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje, da z delovno-učno izkušnjo
pri delodajalcih v tujini izboljšajo svoja znanja in veščine ter s tem
zaposlitvene možnosti na trgu dela.

V sklopu projekta »Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne
mobilnosti delovne sile – EURES« je bila pilotno vzpostavljena tudi
Nacionalna shema mobilnosti, prioritetno namenjena dolgotrajno
brezposelnim mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali
usposabljajo. V letih od 2017 do 2022 je bilo tako v šestmesečnem
mentorskem programu v Nemčijo poslanih 189 udeležencev v 19
skupinah.

DELOVNO-UČNA MOBILNOST

Predstavitev programaIzkušnje udeležencev TLN sheme

https://www.youtube.com/watch?v=_mZwq2rhLtQ
https://www.youtube.com/watch?v=QP2ikHnQWzQ


S projektom Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in nadaljnja
krepitev nacionalne koordinacijske točke (NKT za VKO) je Zavod RS za
zaposlovanje pomembno prispeval k enotnemu, kakovostnemu in
sodobnemu izvajanju VKO v Sloveniji.

Vseživljenjska karierna orientacija zajema aktivnosti, ki omogočajo
identifikacijo sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanje
odločitev na področju zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja in izbire
poklica, ter omogoča vodenje življenjskih poti tako, da posamezniki
pridobivajo in razvijajo kompetence ter jih uporabljajo.

V sklopu projekta so bili razviti številni pripomočki in orodja za
uporabnike, različna krajša usposabljanja za karierne svetovalce, vključno
z izobraževanji »po meri«, usmerjenimi na potrebe svetovalnega procesa
določenih ponudnikov kariernega svetovanja. Teh usposabljanj se je
udeležilo več kot 1.990 kariernih svetovalcev.

„VEM, KAM GREM.”

Več

https://www.vkotocka.si/


ZA MLADE



Mesečna subvencija po 740 EUR za zaposlitev brezposelnih
udeležencev praktičnega usposabljanja v programu Učne
delavnice. Delovno razmerje je za najmanj pol leta, z možnostjo
podaljšanja še za najmanj pol leta.

Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 12. 2022.

MLADI ZAPOSLENI

Učne delavnice 2020: spodbude delodajalcem za zaposlovanje 
mladih

Več

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje


Mladi so prihodnost Evrope in bodo imeli osrednjo vlogo pri zelenem in
digitalnem prehodu naših družb.

Bistvenega pomena je, da se lahko evropski sistemi izobraževanja in
usposabljanja prilagodijo tako, da vsem mladim omogočijo razvoj veščin in
kompetenc, ki jih potrebujejo za uspeh in inovacije.

Predstavniki mladih in člani skupnosti za izobraževanje in usposabljanje iz
EU bodo razpravljali o idejah in najboljših praksah.

Mladi, pridružite se nam 1. decembra od 9.30 do 18.00 in povzdignite
svoj glas.

EVROPSKO LETO MLADIH 2022

5. EVROPSKI IZOBRAŽEVALNI VRH: „BISTRI 
MLADI UMI” 

Več informacij in prijave

https://youth.europa.eu/year-of-youth/news/5th-european-education-summit-bright-young-minds_sl


IDEJE ZA IZLET
Po poteh evropskih sredstev



V pokrajini Zelenjak - Risvička in Cesarska gora je urejena učna pot
Vezi narave, s katero je obstoječa geološka pot dobila novo podobo
in jo obogatila z novimi vsebinami. Bogastvo vrst in habitatov v
zavarovanem območju, območje Natura 2000 reke Sotle, zanimiva
geološka preteklost Zelenjaka in zgodovina cerkve v Risvici so
interpretirani na 10 točkah, ki ponujajo zanimive informacije in
aktivne počitnice.

Če vas zanima, iz kakšnega kamna je bila zgrajena zagrebška
katedrala ali katere živali so tu živele v prazgodovini in katere živijo
danes, potem je učna pot pravi kraj za vas.

Projekt je sofinanciran v okviru programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija–Hrvaška 2014–2020.

Vabljeni!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

Učna pot Vezi narave

Virtualni sprehod po učni poti

https://tourmkr.com/F1QEFU68oh/34264326p&127.43h&79.53t


Fiumare je kvarnerski festival morja in pomorske tradicije. Med
dogodkom se Reka vrne 100 let v preteklost, ko je bilo območje ob
Mrtvem kanalu vsakodnevno mesto intenzivnega trgovskega
prometa. Tradicionalni leseni čolni z jadri, zasidrani v Mrtvem
kanalu, trgovci in obrtniki v nošah z vsega Kvarnerja, interaktivne
delavnice pomorskih in ribiških veščin, delavnice modelov ladij in
promocija starih običajev, fotografij in slik...

Tradicionalne pesmi in plesi, gastronomska ponudba avtohtonih
jedi in vin, organizirani ogledi gledališč in zgodovinskih lokacij v
središču mesta, regate tradicionalnih jadrnic... vse to predstavlja
Mrtvi kanal skozi stoletja.

Projekt je sofinanciran v okviru programa Interreg VA Slovenija -
Hrvaška.

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

Fiumare

Oglejte si

https://www.youtube.com/watch?v=zcYTJfyI-NE


Imate vprašanje glede evropske kohezijske 
politike, razpisov, možnosti financiranja?

Vaša kohezijska svetovalka EMA je le en klic

ali klik stran. 

www.eu-skladi.si

https://www.facebook.com/EUSkladi
https://www.instagram.com/euskladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
http://www.eu-skladi.si/


UPORABNE POVEZAVE

Čezmejni programi Transnacionalni programi Medregionalni programi

Norveški finančni mehanizem in 
Finančni mehanizem EGP 2014–2020

https://www.interregeurope.eu/
https://www.ita-slo.eu/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hr.eu/si2/
http://www.si-hu.eu/
https://www.alpine-space.eu/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
http://www.interreg-danube.eu/
https://interreg-med.eu/
https://www.adrioninterreg.eu/
https://www.interact-eu.net/
https://urbact.eu/urbact-slovenija
https://www.espon.eu/participate/espon-your-country/slovenia
https://www.norwaygrants.si/


UPORABNE POVEZAVE in KONTAKTI

Za vse informacije v zvezi s komuniciranjem sva vam 
na voljo:

Klavdija Operčkal
Nacionalna koordinatorica za komuniciranje EKP

Marjanca Scheicher

https://www.fi-compass.eu/
https://www.skladskladov.si/
https://eu-skladi.si/portal/sl/ekp/navodila
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020-1-sprememba.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
mailto:marjanca.scheicher@gov.si
mailto:klavdija.operckal@gov.si
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi
http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi
http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/
https://www.spiritslovenia.si/razpisi
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi?regid=24


AVTORJI FOTOGRAFIJ
 Reuters/File photo

 Pixabay

 Arhiv SVRK, Polona Avanzo, Klemen Razinger

 Stock.adobe.com

 Slovenia.info  (Jošt Gantar, Jaka Ivančič)

 iStock

 Občina Ajdovščina

 Domen Grogl

 Sklad skladov, N banka (NLB Group)

 bic-lj.si

 FB profil Slovenian Consulate South Australia (Visit Krško)

 FB in instagram profil EEA and Norway Grants Slovenia

OBLIKOVANJE, UREJANJE IN LEKTURA
 Klavdija Operčkal

 Marjanca Scheicher

 Beti Blagus

 Sergeja Kariž 
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