VIZIJA KOHEZIJA

www.eu-skladi.si
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

DECEMBER 2021
št. 10/2021

Spoštovani državljanke in državljani, dragi bralke in bralci Vizije kohezije!
Izteka se še eno leto, ki ga je dodobra zaznamovala epidemija covida-19. Izkazala se je za trdovratnejšo, kot smo v
začetku mislili in upali. Na pot nam je postavila številne ovire in odkrila mnoge pomanjkljivosti, ki jih pred tem nismo
zaznali. Poslala pa nam je tudi sporočilo o tem, kaj je v življenju največ vredno. To so vrednote, na katere smo včasih že
pozabili.
In če je bilo to leto še eno leto epidemije, je bilo tudi leto, ko so se za pravilne izkazali naši ukrepi v prejšnjem in tem
letu. Evropska unija je omogočila koriščenje obsežnih dodatnih sredstev v boju proti zdravstveni in gospodarski krizi.
Hiter odziv, ustrezna strategija in dodatna sredstva, ki so bila na predlog Vlade RS zagotovljena preko devetih zakonodajnih paketov pomoči ljudem in gospodarstvu,
so krivuljo gospodarstva obrnile krepko navzgor. Naša gospodarska rast je med najvišjimi v EU, brezposelnost rekordno nizka.
Ob prihajajočih praznikih vam iskreno želim miren, doživet in upanja poln Božič. Sporočilo tega, za mnoge najlepšega praznika, je vendarle prežeto z upanjem, novim
začetkom in rojstvom. Ponosno praznujmo dan samostojnosti in enotnosti, saj smo narod, ki je preko enotnosti uspel uresničiti tisto, na kar mnogi v preteklosti niso niti
upali pomisliti. V novem letu pa vsem skupaj želim veliko zdravja, sreče, veselja in poguma za smele korake, ki bodo naslednje leto naredili še uspešnejše.
Srečno!

Zvone Černač
minister

ODLOČITVE O PODPORI

KREPIMO ZDRAVSTVO
V letu 2021 smo odobrili evropska sredstva za 4 negovalne bolnišnice v Sloveniji.
S tem smo zagotovili kar 226 postelj za paciente s covidom-19.

Evropska sredstva
iz pobude React-EU

ZA NEGOVALNO
BOLNIŠNICO V
NOVEM MESTU

Ministrstvo za zdravje bo v okviru projekta preuredilo stari
interni oddelek v Splošni bolnišnici Novo mesto tako, da bo
omogočal kakovostne pogoje za neakutno in paliativno
bolnišnično obravnavo. Prenovljena stavba bo imela v pritličju
predvsem skupne prostore za Oddelek za neakutno bolnišnično
obravnavo (NBO), kot so prostori za izvajanje različnih terapij in
delavnic ter dnevni prostor za obiske svojcev, v prvem in drugem
nadstropju Oddelek za NBO, v tretjem nadstropju pa oddelka za
NBO in paliativno oskrbo. V okviru tega projekta bo Splošna
bolnišnica Novo mesto pridobila kar 44 novih postelj za bolnike,
obolele za covidom-19.

SPODBUJAMO TRAJNOSTNO MOBILNOST
Projekt bo zaključen predvidoma jeseni 2022.

Evropska sredstva

ZA e-POLNILNICE
V KRANJU

Mestna občina Kranj bo v okviru projekta postavila tri javne
električne polnilnice s skupno osmimi polnilnimi mesti, ki
bodo namenjene polnjenju električnih avtobusov za potrebe
izvajanja mestnega potniškega prometa. Natančneje,
omenjene e-polnilnice bodo postavljene na lokacijah
postajališč Komunala Zarica, kjer bosta dve polnilni mesti, ki
bosta vezani na baterijski sistem iz sončne elektrarne,
Poslovna cona Primskovo, kjer bodo štiri polnilna mesta, ter
»Standard« Sotočje, kjer bosta 2 polnilni mesti. S tem bo
omenjena občina zagotovila prehod prevoza potnikov na
okoljsko čistejša vozila, s čimer se bo povečalo varovanje
okolja in zagotovilo gospodarno ravnanje z javnim
premoženjem.

SPODBUJAMO TRAJNOSTNO MOBILNOST
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je od sredine
novembra 2021 do sredine decembra 2021 odobrila evropska sredstva za kolesarsko
povezavo v Kranju ter za ureditev kolesarskih površin na Ptuju in v Murski Soboti.

Evropska sredstva

ZA KOLESARSKE POVEZAVE

Mestna občina Kranj bo s pomočjo Kohezijskega sklada dogradila
manjkajočo kolesarsko infrastrukturo s pripadajočo opremo, infrastrukturo
za pešce in komunalno infrastrukturo na Kolesarski povezavi 10: Športni
park Kranj-Avtobusna postaja Kranj na delu Ceste Staneta Žagarja znotraj
mestnega območja Kranja.
Mestna občina Ptuj bo uredila površine za kolesarje ob obstoječi občinski
cesti ter s tem zagotovila neprekinjeno kolesarsko povezavo med Dornavsko
in Ormoško cesto. V okviru tega projekta bo razširila obstoječ pločnik v
dvosmerno kolesarsko stezo, preko potoka Grajena pa bo postavila brv. Tudi
ta investicija bo sofinancirana s sredstvi iz Kohezijskega sklada.
Mestna občina Murska Sobota pa bo s pomočjo Evropskega sklada za
regionalni razvoj obnovila več odsekov kolesarskih povezav, in sicer: odsek (1)
na Lendavski ulici, (2) na Gregorčičevi ulici (s krožiščem z Ulico Staneta
Rozmana in krožiščem z Ulico arhitekta Novaka), (3) na Ulici Staneta
Rozmana, (4) na Slomškovi ulici (s krožiščem na Gregorčičevi) in (5) odsek
na Zvezni ulici.

OŽIVLJAMO MESTA
Evropska sredstva

ZA UREDITEV RAFUTSKEGA
PARKA V NOVI GORICI

Evropska sredstva

ZA UREDITEV NABREŽJA
DRAVE – LENTA IN
DRAVSKE PROMENADE

Mestna občina Nova Gorica bo v okviru projekta uredila dobrih 55 tisoč kvadratnih
metrov v Rafutskem parku - zagotovila bo ustrezno dostopnost parka, obnovila sam park
in uredila komunalno, prometno in ostalo infrastrukturo na območju ter tako preprečila
njegovo nadaljnje pospešeno propadanje. S tem bo zagotovila ohranitev naravne vrednote
državnega pomena ter kulturnega spomenika lokalnega pomena, nekoč zasebni park pa
bo po ureditvi popolnoma odprt za javnost. Urejena bo namreč krožna pot, ki jo bodo
obiskovalci lahko prehodili v pol ure brez daljših postankov, ob tem pa si ogledali različne
drevesne vrste. Z deli bo omenjena občina začela predvidoma spomladi 2022, projekt pa bo
zaključen predvidoma do poletja 2023.

Mestna občina Maribor bo v okviru projekta celovito prenovila kar dva hektarja urbanih
mestnih površin, ki so del starega mestnega jedra ob reki Dravi. Natančneje, omenjena
občina bo poleg novih talnih ureditev poskrbela tudi za novo krajinsko ureditev z
zasaditvijo novih dreves in drugih rastlin. Površino bo opremila s priklopnimi mesti za
stojnice in prireditvene odre, poleg tega pa bo uredila tudi novo javno razsvetljavo. V
štajerski prestolnici niso pozabili niti na najmlajše – za njih so predvidena nova otroška
igrala. Sodoben celoten videz prenove pa bo zaključila nova urbana oprema. Projekt bo
zaključen predvidoma do poletja 2023.

ČISTE VODE ZA ZELENO SLOVENIJO
Zgrajenih bo okrog 20 kilometrov kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah Radizel in
Spodnje Hoče, ki bo povezano s Centralno čistilno napravo Maribor.

Evropska sredstva
Občina Hoče-Slivnica bo v okviru projekta zgradila ustrezno infrastrukturo
za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v aglomeracijah Radizel
in Spodnje Hoče, ki imata več kot 2000 populacijskih enot. Boljšega čiščenja
odpadne vode bo deležnih predvidoma 2.782 prebivalcev omenjenih območij,
z izvedbo projekta pa bo dosežena 98,49 % priključenost v aglomeraciji
Spodnje Hoče in 98,50 % priključenost v aglomeraciji Radizel na javno
gospodarsko infrastrukturo odvajanja in čiščenja.

ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE
V POREČJU DRAVE

Projekt bo predvidoma zaključen do poletja 2023.

RAZPISI

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Subvencije za delodajalce
(kulturne dejavnosti)

Dopolnilna izobraževanja
za delo v kulturi

Za zaščito živali na paši pred
velikimi zvermi

Erasmus+ za leto 2022:
Izobraževanje in usposabljanje,
mladina, šport in Jean Monnet

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI
Za projekt „Slovenija, častna
gostja mednarodnega knjižnega
sejma v Frankfurtu 2023“

Za sodelovanje med
udeleženci v dobavni verigi

Transnacionalni program
Interreg ALPSKI PROSTOR:
razpis za standardne projekte in
projekte manjše vrednosti

Za ribiška pristanišča,
mesta iztovarjanja,
prodajne dvorane in zavetja

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Za širokopasovno infrastrukturo
– zagotavljanje dostopa do
širokopasovnega interneta in
rešitev v zvezi z e-upravo

Dejavnosti sodelovanja
lokalne akcijske skupine

Za štipendije za
specializirane poklice v
kulturi – podiplomski študij

Raziskave in inovacije EU,
Obzorje Evropa

Občine, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja
za občine

Energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

Posojila za financiranje projektov celovite
energetske prenove javnih stavb

Etažni lastniki, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne
vzpodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite
prenove starejših večstanovanjskih stavb

Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih
naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb,
sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

Podjetniki, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Mentor inovativnih start up podjetij

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih
prek showroomov

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na
mednarodnih sejmih v tujini

Podjetniki, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Daljinsko ogrevanje na OVE

Proizvodnja električne energije z izrabo sončne
energije

Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI
Prenos lastništva

Možnost izdelave prototipa

Statusno preoblikovanje družb

Celostno vrednotenje okoljskih vplivov

Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI

Pridobitev certifikatov

Dvig digitalnih kompetenc

Kibernetska varnost

Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI
Patenti, modeli, znamke

Udeležba na mednarodnih forumih

Udeležba v gospodarskih delegacijah v tujino

Uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM

Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

Za raziskave, razvoj in inovacije za MSP
Mikroposojila

Lastniško in kvazi lastniško financiranje

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

Krediti za MSP, kriti z jamstvom SID banke

Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

Mikroposojila za MSP iz Sklada skladov COVID-19

Financiranje projektov urbanega razvoja
za podjetja

So-investiranje z zasebnimi investitorji

Posojila za financiranje projektov celovite
energetske prenove javnih stavb

Delodajalci in zaposleni, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje

Zaposli.me 2020

Delovni preizkus 2020-2022

Usposabljam.se 2020-2022

Delodajalci in zaposleni, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje

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

Sofinanciranje upravičenih stroškov dela
raziskovalca

Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti
kmetijskih gospodarstev – za naložbe ekoloških kmetij

Naložbe namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev
zahtevam kmetovanja na gorskih območjih

Za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje
nanje

Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih
proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP

Za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja

Za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti

Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo
in spravilo lesa
Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo
sanacije gozdov

Dela za odpravo škode in obnovo gozda

Za ureditev gozdne infrastrukture

Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Za zdravje in varnost

Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo

Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Ne spreglejte | NAPOVEDANI RAZPISI

AKTUALNO

POVABILO PARTNERJEM K SOOBLIKOVANJU
PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko je v polnem zagonu priprave ključnih
dokumentov za prihajajočo finančno perspektivo
2021-2027.
Zavedamo se, da je pri pripravi tako pomembnih
dokumentov komunikacija z deležniki izjemnega pomena.
Vaše pobude in predloge za sporazum o partnerstvu lahko
podate

FOTORAZSTAVA | Evropska sredstva povezujejo
Fotografska razstava Evropska sredstva povezujejo počasi
zaključuje svoje popotovanje po slovenskih regijah. Le še do
31. 12. 2021 jo najdete na Brdu pri Kranju, kjer je na ogled ves
čas slovenskega predsedovanja Svetu EU.
Vabljeni, da si jo ogledate!

Več o fotografski razstavi si lahko preberete

DELAVNICA | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Delavnice Kompetentne Slovenije
Izkoristite priložnost za pridobivanje novih in aktualnih znanj o
upravljanju starejših zaposlenih. Pridružite se ciklu e-delavnic
ZAVZETI ASI in postanite Glasnik razvoja starejših zaposlenih.
Prijave so odprte do 5. 1. 2022.
Delavnice bodo potekale vsako sredo med 12. 1. in 16. 2. 2022
preko spleta.

Več

Delavnice so brezplačne za udeležence,
izvedli jih bodo priznani domači
strokovnjaki.

DNEVI EU INDUSTRIJE 2022

Evropska komisija organizira med 8. in 11. februarjem 2022 v Bruslju
dneve EU industrije 2022. Gre za osrednji letni dogodek, v okviru
katerega se izpostavi vodilna evropska podjetja, razpravlja o aktualnih
temah in širi poznavanje potreb in novosti evropske industrije.
Osrednje teme prihajajočega dogodka bodo spodbujanje zelenega in
digitalnega prehod v industriji, krepitev odpornosti podjetij,
vključno malih in srednje velikih podjetij, zmanjšanje strateške
odvisnosti in odprava zastojev v dobavnih verigah ter približevanje
industrije mladim generacijam oz. njeno preoblikovanje skladno z
vizijo mladih.
Vljudno vabljeni, da v prihodnjih tednih spremljate objavo programa
na spletni strani Evropske komisije in se v februarju udeležite
aktualnih razprav, ki bodo vse potekale tudi preko spleta.

Več

DOBRE ZGODBE

DOBRE ZGODBE MESECA DECEMBRA
Podjetno nad izzive, Kranj
Podjetno nad izzive (PONI) je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo
uresničiti podjetniško idejo s pomočjo mentorjev, zunanjih strokovnjakov
in podjetnikov.
V času 4-mesečne vključitve v program udeleženci pridobivajo
ključna znanja s področja podjetništva, vse od razvoja poslovne ideje
do izdelave poslovnega modela in načrta ter se seznanjajo z vsemi
pomembnimi področji podjetništva za ustanovitev lastnega podjetja.
Ob tem jim mentorji ves čas nudijo strokovno podporo in pomoč,
usposabljanja pa so tako individualna kot skupinska. Udeleženci
razvijajo tudi nova poznanstva, ideje in partnerstva.

Aktualne novice PONI Gorenjska lahko spremljate

Več o projektu

DOBRE ZGODBE MESECA DECEMBRA
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save, Radovljica

Julija 2020 smo v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko odobrili evropska sredstva za projekt
„Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save –
občina Radovljica“.
Naložba vključuje izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega
omrežja v aglomeraciji Radovljica. V okviru projekta bo izgrajeno
kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 6.110 m, od tega 5.164 m
gravitacijskega kanala in 946 m tlačnega kanala. Z izvedbo
projekta bo priključenih 96,87 % celotne aglomeracije, s čimer bo
zagotovljena večja priključenost na gospodarsko javno
infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Projekt je v izvajanju, zaključen pa bo predvidoma do konca
septembra 2022.

Več o projektu

DOBRE ZGODBE MESECA DECEMBRA
Oživitev starih mestnih jeder Škofje Loke in Železnikov
V okviru projekta Igrifikacija starih mestnih jeder Škofje Loke in
Železnikov se je vzpostavil nov turistični produkt oziroma storitev za
obiskovalce Škofje Loke in Železnikov, ki je doprinesel k širši
razpoznavnosti lokalnega okolja.
V okviru projekta sta se razvili dve poti, ena v Železnikih in ena v Škofji
Loki, ki temeljita na principih novih turističnih trendov, kot so "soba
pobega", "lov na zaklad" in "pripovedovanje zgodb".
Obiskovalci z aktivnim sodelovanjem, osebnim izkustvom in
spoznavanjem doživljajo in spoznavajo lokalno okolje na njim zanimivejši
način. Poti namreč temeljita na resničnih zgodovinskih dejstvih in
lokalnih legendah.

Več o projektu

S promocijo obeh poti se je povečalo število domačih in tujih obiskovalcev
ter doprineslo k oživitvi obeh starih mestnih jeder. Zanimivi pa nista samo
za obiskovalce, ampak tudi za lokalno prebivalstvo, saj popestrita
dogajanje v mestnih jedrih ter tako pripomoreta k razvoju mest.

DOBRA ZGODBA OBČINE IVANČNA GORICA
Središče inovativnih tehnologij APILAB – Hiša kranjske čebele
v Višnji Gori

Naložbo sofinancirata
Republika Slovenija in
Evropska Unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.

Namen projekta je bila obnova obstoječega objekta (brownfield investicija) in
sprememba namembnosti objekta iz stare šole v sodobno središče inovativnih
tehnologij, ki je namenjeno interakciji zgodovinske in kulturne dediščine kranjske
čebele in visokotehnoloških inovativnih rešitev ter podpori podjetniškim iniciativam
na tem področju.
Poleg dodajanja podjetniških vsebin - inovativni kreativni digitalni laboratorij (ApiLab)
s 3D tehnologijo nudi podporo podjetniškim iniciativam pri oblikovanju produktov
tako s področja virtualizacije zgodovinske in kulturne
dediščine na področju čebelarstva v Sloveniji.
Inovativni kreativni digitalni laboratorij (ApiLab) hkrati
nudi podporo tudi področju proizvodnje, prodaje
medu in medenih izdelkov na inovativen način ter
opolnomočenje tako podjetnikov (delavniški del v
multifunkcijskem prostoru) kot tudi skupnosti pri
soustvarjanju teh rešitev.

Projekt spoznajte tudi skozi videposnetek

DOBRA ZGODBA OBČINE IVANČNA GORICA
Središče inovativnih tehnologij je namenjeno tudi interaktivni predstavitvi zgodovine razvoja
slovenskega čebelarstva in prenosu znanja na interaktiven način, z uporabo tehnologij, kot so
virtualna resničnost, obogatena resničnost ipd., kar bo vplivalo ne samo na vizualizacijo
zgodovinskega elementa, ampak tudi na povečanje digitalnih kompetenc uporabnikov - tudi
skozi izobraževalne programe in delavnice.

Več o projektu

Članek o otvoritvi si lahko preberete

DOBRA ZGODBA OBČINE GROSUPLJE
Turistična info točka Tabor Cerovo
Ena večjih turističnih znamenitosti občine Grosuplje, ki jo velja obiskati, je Tabor
nad Cerovim. Gre za enega redkih protiturških taborov na Slovenskem, ki se je
ohranil do današnjih dni, in enega najpomembnejših kulturnozgodovinskih
spomenikov v Sloveniji. Zgrajen je bil konec 15. stoletja, na razgledni vzpetini, v
neposredni bližini podzemeljske kraške lepotice Županove jame. Tudi ta nas v
vsej svoji lepoti vabi, da jo obiščemo, v mesecu decembru v soju svetilk.

Cerkvica, posvečena sv. Nikolaju, okoli katere so
kmetje za zaščito pred turškimi vpadi zgradili
obzidje, pa je nastala že okoli 13. stoletja. Tabor je
sicer služil tudi za shrambo živeža ter drugih
dragocenosti kmetov.

DOBRA ZGODBA OBČINE GROSUPLJE

Da bo obisk tabora, ob katerem ne bomo le uživali, ampak tudi širili svoja obzorja o
naši zgodovini, prijetnejši, se je s pridobljenimi evropskimi sredstvi prenovilo
skedenj ob njem in objekt vzpostavilo v novo funkcijo. Med drugim se je uredilo
turistično informacijsko točko, pa tudi javne sanitarije za potrebe obiskovalcev.

Več o projektu
Več o Taboru nad Cerovim pa

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

Vaša kohezijska svetovalka EMA je le en klic
ali klik stran.

www.eu-skladi.si

UPORABNE POVEZAVE
Čezmejni programi

Transnacionalni programi

Medregionalni programi

UPORABNE POVEZAVE in KONTAKTI

Za vse informacije v zvezi s komuniciranjem sva vam
na voljo:
Klavdija Operčkal
Nacionalna koordinatorica za komuniciranje EKP
Marjanca Scheicher
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