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Za okolje je v programskem obdobju 2007-2013 namenjenih
dobrih 600 milijonov evrov iz Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI), dobrih 170
milijonov evrov iz Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov (OP RR) in slabih 2,5 milijona evrov iz
Operativnega programa razvoja človeških virov (OP RČV), kar je
vsega skupaj dobrih 772 milijonov ali dobrih 18% vseh
evropskih sredstev namenjenih za to obdobje.

Foto: Matevž Kostanjšek
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PREDSTAVITEV PROJEKTA ESRR
Evropska sredstva za izgradnjo čistilne naprave
Sečovlje II. faza s kanalizacijo
Osnovni namen naložbe je
ohranjanje in varovanje okolja,
ki bo omogočalo dolgotrajne
pogoje za človekovo zdravje,
počutje in kakovost njegovega
življenja ter ohranjanje biotske
raznovrstnosti.

Projekt tako predstavlja osnovo
za nadaljnji razvoj kraja,
posebej za razvoj turističnih
destinacij. S predvideno naložbo
bo Občina Piran na svojem
območju pomembno prispevala
k
realizaciji
prevzetih
obveznosti Slovenije za varstvo
okolja
po
direktivah
EU.

Neposredni cilji naložbe so
izgradnja nove čistilne naprave
Sečovlje II. faza s kapaciteto
2000 PE, ki bo zamenjala
sedanjo
dotrajano
čistilno
napravo s kapaciteto 1000 PE.
Ob tem je predvidena izgradnja
kanalizacijskega
omrežja
v
dolžini 6,079 km v naseljih
Parecag
in
Sečovlje.

Z novo urejeno okoljsko
infrastrukturo se prebivalcem
naselij Parecag in Sečovlje
zagotavlja celovito zbiranje
odpadnih vod in zmanjševanje
emisij v vode iz komunalnih
virov.

www.eu-skladi.si
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PREDSTAVITEV PROJEKTA KS
Center za ravnanje z odpadki Puconci
Namen projekta je izgradnja infrastrukture za obdelavo
nenevarnih komunalnih odpadkov s ciljem zmanjšanja količin
odloženih odpadkov, zmanjšanje biološko razgradljivih snovi v
odpadkih in zmanjšanja vpliva na okolje v skladu s predpisi ter
zagotavljati površine za odlaganje ostanka le teh. Pomurskim
občinam je uspelo, da skupno rešujejo probleme z odpadki na
regijskem nivoju v okviru CERO Puconci.
Občina Puconci je v sodelovanju s tamkajšnjimi številnimi
zainteresiranimi občinami septembra 2006 začela graditi prvo
fazo Centra za ravnanje z odpadki Puconci na opuščenem
peskokopu KEMA Puconci, ki se razprostira na dobrih 14
hektarjih površine in bo letno sprejel dobrih 40.000 ton
odpadkov. Prva faza projekta je v višini dobrih 3,3 milijona
evrov sofinancirana tudi z evropskimi sredstvi, in sicer v okviru
finančnega instrumenta ISPA. V okviru prve faze je bilo
razširjeno obstoječe odlagališče ostankov komunalnih odpadkov,
zgrajenih pa je bilo tudi več objektov, in sicer zbirni center za
ločene frakcije, zbirni objekt za posebne (nevarne) odpadke,
hala za sortiranje in mehansko obdelavo odpadkov ter
kompostarna.
Foto: Boštjan Colarič

www.eu-skladi.si

Druga faza predstavlja rešitev problematike predelave
in ustreznega odlaganja odpadkov na območju vseh 27
občin Pomurske regije. Predvidena je širitev
obstoječega 116.000 m3 velikega odlagališča z novim
odlagalnim poljem z zmogljivostjo dodatnih 167.000
m3, zgraditev objektov za mehansko biološko
obdelavo (MBO) mešanih komunalnih odpadkov ter
ureditev objektov za kompostiranje zaprtega tipa.
Poleg tega projekt vključuje tudi nadgradnjo čistilne
naprave za čiščenje izcednih in drugih tehnoloških
odpadnih voda.

Kohezijski e-kotiček
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PREDSTAVITEV PROJEKTOV ESS
Plan B za Slovenijo –mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj
Namen projekta Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij
(preimenovanje v letu 2012 iz Plan B za Slovenijo – Pobuda za
trajnostni razvoj) je bil oblikovanje mreže slovenskih okoljskih
nevladnih organizacij, ki bodo skupaj z ostalimi zainteresiranimi
deležniki oblikovale široko civilnodružbeno platformo za trajnostni
razvoj Slovenije.

V letu 2013 je glavna naloga mreže vključevanje v
sprejemanje Strategije razvoja Slovenije 2014 –
2020 in zavzemanje za uveljavitev partnerskega
načela pri programiranju za finančno perspektivo
2014 – 2020.

Primarni cilj projekta je bil podpreti dolgoročno trajnostno
delovanje okoljskih NVO v Sloveniji ter okrepiti usposobljenost
okoljskih NVO v Sloveniji s: (a) spodbujanjem njihove aktivne
vloge v demokratičnih procesih oblikovanja politik, kakor tudi pri
monitoringu izvajanja politik in (b) spodbujanjem njihovega
sodelovanja in partnerstva.
Sekundarni cilj projekta je bil izboljšati zavedanje državljanov
ter spodbuditi njihovo angažiranje v okoljsko naravnanih javnih
zadevah.
V okviru projekta so potekali naslednji sklopi aktivnosti:
a. Informiranje, mreženje, sodelovanje ter povezovanje
nevladnih organizacij z določenega vsebinskega področja
na nacionalni in EU ravni.
b. Zagotavljanje strokovnih usposabljanj/izobraževanj za
člane mreže ter druge NVO iz istega vsebinskega področja.
c. Krepitev civilnega dialoga na nacionalni in/ali EU ravni ter
vzpostavljanje podpornega okolja za prenos javnih nalog
in pooblastil v izvajanje nevladnim organizacijam.
d. Promocija vsebinskega področja, politik, programov ter
skupnih aktivnosti mreže NVO z namenom ozaveščanja
širše ter posebnih javnosti/ciljnih skupin (mediji,
gospodarstvo, javna uprava) o ključnih razvojnih
vprašanjih na določenem vsebinskem področju ter vlogi in
pomenu NVO.
Vidni rezultati projekta:




Plan B za Slovenijo 3.0 in Primerjalna analiza volilnih
programov strank z vidika trajnostnega razvoja,
konkretni nastavki za sofinanciranje okoljskih NVO s strani
državnih virov in za delovanje formalno vzpostavljene mreže,
izvedene mrežne delavnice ter mrežno svetovanje.

Največja moč in vplivnost vseh okoljskih NVO v Sloveniji izhaja iz
povezovanja ter sinergijskih učinkov njihovega delovanja in
skupnega nastopanja. Mreža Plan B za Slovenijo je tista struktura,
ki omogoča uveljavljanje civilnega dialoga in krepi usposobljenost
okoljskih NVO, da lahko učinkoviteje delujejo na področju
trajnostnega razvoja in zelenega gospodarstva ter z
zagotavljanjem civilnega dialoga uspešno vplivajo na okoljske in
strateške politike v Sloveniji.

www.eu-skladi.si

Vodenje projektov in koordinacija mreže:
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni
razvoj
Foto: arhiv upravičenca
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NEPOSREDNE POTRDITVE PROJEKTOV
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne
sklade in Kohezijski sklad je izdalo naslednje odločbe:

Kohezijski sklad
1.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, organ upravljanja za
evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo odločbo o dodelitvi
sredstev za projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova
Gorica«. Vrednost projekta, s predvidenim zaključkom do konca leta 2015,
je ocenjena na 47 milijonov evrov. Od tega bo Kohezijski sklad prispeval
24,7 milijonov evrov.

1.

Projekt, v katerega je vključenih 13 občin Goriške statistične regije, zajema
izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica in odlagališča s
čistilno napravo za izcedne vode na lokaciji obstoječega odlagališča odpadkov
Stara gora.
Po izgradnji načrtovane infrastrukture za obdelavo in predelavo odpadkov in
povečanjem deleža ločeno zbranih frakcij na izvoru, bo količina letno odloženih
preostankov odpadkov znašala 13.787 ton (v letu 2015) oziroma 25 odstotkov
glede na vse količine odpadkov - 55.500 ton (v letu 2015). Sicer pa se do leta
2020 pričakuje, da se bodo količine mešanih komunalnih odpadkov postopoma
zmanjševale na račun povečevanja količin ločeno zbranih frakcij.
Več informacij na naslednji povezavi.

2.
1.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, organ upravljanja za
evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdal odločbo o dodelitvi
evropskih sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save
– 3. sklop«. Vrednost projekta, ki se bo predvidoma zaključil do konca leta
2015, je ocenjena na 11,1 milijona evrov. Od tega bo 6,5 milijona evrov
prispeval Kohezijski sklad.
Projekt vključuje naložbe v ureditev stanja na vodovodnih sistemih z izgradnjo
transportnega vodovoda Bašelj – Kranj z vodohranom in objektom ultrafiltracije
ter transportnega vodovoda Zadraga – Naklo. Ta bo iz vodnih virov v občini Tržič
zagotovil nov vodni vir za občino Naklo in rezervni vir za vodovodni sistem
Kranj.
Vodovodni sistem Bašelj – Kranj bo z izgradnjo vodohrana in varovanjem vodnega
vira Bašelj zajemal izgradnjo magistralnega vodovoda v skupni dolžini 9.823 m,
vodovodni sistem Zadraga – Naklo pa izgradnjo vodovodnega omrežja v skupni
dolžini 6.882 m. Z uresničitvijo projekta bo tako zgrajenega 16.705 m
vodovodnega omrežja.
Več informacij na naslednji povezavi.

www.eu-skladi.si
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NEPOSREDNE POTRDITVE PROJEKTOV
Kohezijski sklad
3.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, organ upravljanja za evropske
strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo odločbi o dodelitvi evropskih sredstev
za projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Ljubljanice in v porečju
reke Sore. Skupna ocenjena vrednost obeh projektov, ki se bosta predvidoma
zaključila do konca leta 2015, je 35,6 milijonov evrov. Od tega bo Kohezijski sklad
prispeval 20,5 milijonov evrov.
V okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (4. sklop) Krajinski park Ljubljansko Barje bo zgrajena kanalizacija in čistilna naprava v krajevni
skupnosti Podpeč – Preserje. Projekt obsega izgradnjo kanalizacije v dolžini 32.852
metrov, izgradnjo dveh črpališč, dveh vakuumskih postaj in izgradnjo čistilne naprave
Podpeč-Preserje.
Projekt »Oskrbe s pitno vodo v porečju Sore« pa zajema celovito rešitev oskrbe s pitno
vodo na območju občin Škofja Loka - Gorenja vas - Poljane. Z izvedbo projekta bodo
zagotovljeni kakovostni vodni viri in izvedene hidravlične izboljšave ter omogočena
priključitev dodatnih prebivalcev na vodovodno omrežje. Vgrajenih bo 35.370 metrov
novih cevovodov, zgrajena bodo tri črpališča z vrtinami, pet vodohranov, zbirni jašek za
vrtine in klorinatorska postaja ter urejeno zajetje Hotovlje.
Več informacij na naslednji povezavi.

4.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, organ upravljanja za evropske
strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za projekt
»Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na
območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop« Vrednost projekta, s predvidenim
zaključkom do konca leta 2015, je ocenjena na 45,9 milijona evrov. Od tega bo
Kohezijski sklad prispeval 29 milijonov evrov.
V okviru projekta bodo izvedene naložbe v odvajanje in čiščenje odpadne vode v
prispevnem območju centralne čistilne naprave Kranj, ki obsega dele območij občin
Šenčur in Naklo ter Mestne občine Kranj. Ker se odpadne vode iz celotnega obravnavanega
območja čistijo na eni čistilni napravi, bo v okviru projekta posodobljena tudi centralna
čistilna naprava Kranj s kapaciteto 95.000 PE.
Več informacij na naslednji povezavi.

5.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, organ upravljanja za evropske
strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo odločbo o dodelitvi evropskih sredstev
za projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju Ptujskega polja. Skupna
ocenjena vrednost projekta, v okviru katerega bodo izvedene naložbe v odvajanje
odpadne vode v občinah Ptuj, Gorišnica in Markovci, je 13 milijonov evrov. Od tega bo
Kohezijski sklad prispeval 7,5 milijonov evrov.
Celovit projekt, ki se bo predvidoma zaključil najkasneje do konca leta 2015, sestavljata
dva projekta - Izgradnja kanalizacijskega sistema 3 Bukovci-Formin in čistilne naprave
Formin ter Izgradnja kanalizacijskega sistema 5 v Mestni občini Ptuj.
Več informacij na naslednji povezavi.
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NEPOSREDNE POTRDITVE PROJEKTOV
Kohezijski sklad
6.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, organ upravljanja za evropske
strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo odločbi o dodelitvi evropskih sredstev
za projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Mure in Drave. Skupna
ocenjena vrednost obeh projektov, ki se bosta predvidoma zaključila najkasneje do
konca leta 2015, znaša 22 milijonov evrov. Od tega bo dobrih 12 milijonov evrov
prispeval evropski Kohezijski sklad.
V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. Sklop) – Občina
Gornja Radgona« je predvidena izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture za
zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode v Občini Gornja Radgona. Ta vključuje
izgradnjo kanalizacijskega sistema Gornja Radgona in izgradnjo komunalne čistilne
naprave. Zgrajenega bo 9.074,50 m ločenega kanalizacijskega sistema, tri črpališča, trije
regulacijski objekti, zadrževalnik in centralna čistilna naprava Gornja Radgona s
kapaciteto 8.800 PE. Na javni kanalizacijski sistem bo priključenih 900 prebivalcev.

Več informacij na naslednji povezavi.

Evropski socialni sklad
1.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi Organa upravljanja za
evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdilo projekta s področja
izobraževanja in usposabljanja starejših mladostnikov in odraslih oseb s posebnimi
potrebami, ki ju bosta izvajala centra za izobraževanje, rehabilitacijo in
usposabljanje (Cirius) v Vipavi in Kamniku. Skupna okvirna višina nepovratnih
sredstev, ki jih bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo za projekta
znaša 300.000 evrov. Od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 255.000 evrov.
Namen projekta »Tranzicijski model – Program dodatnega usposabljanja odraslih – Cirius
Vipava« je razviti model svetovanja, izvajanja in dodatnega usposabljanja ter
izobraževanja starejših mladostnikov in odraslih oseb s posebnimi potrebami. Program bo
vključeval osnovne elemente načrtovanja, vodenja in izvajanja dodatnega strokovnega in
zaposlitvenega usposabljanja in osebe s posebnimi potrebami pripravljal na fleksibilnejši
prehod v delno, občasno zaposlovanje ali samozaposlovanje v lokalnem okolju.
S pomočjo drugega projekta, »Tranzicijski model – Program dodatnega usposabljanja
odraslih – Cirius Kamnik«, pa bo gibalno oviranim mlajšim odraslim v starosti do 30. leta,
omogočeno nadaljnje izobraževanje in usposabljanje za delo. Na ta način bodo imeli
možnost po končanem rednem izobraževanju ostati v procesu vseživljenjskega učenja in
se hkrati vključevati v programe dela. Program bo gibalno oviranim mlajšim odraslim
osebam omogočil večjo fleksibilnost in samostojnost ter lažje vključevanje v širše socialno
okolje.

Več informacij na naslednji povezavi.
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AKTUALNI RAZPISI – Evropski socialni sklad
NOVO
1.

Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere

1
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalne dejavnosti podoktorskih raziskovalcev, zaposlenih v raziskovalnih
organizacijah, ki s svojim raziskovanjem predstavljajo most med raziskovalnimi organizacijami, univerzami in
gospodarstvom. Raziskovalci v raziskovalnem procesu znotraj raziskovalne organizacije osredotočajo svoje delo na temeljne
ugotovitve s ciljem prispevka k razvoju znanosti, vendar je povezanost z gospodarstvom (raziskave, ki odgovarjajo na izzive
gospodarstva) tisto, kar omogoča pretok znanstvenega in raziskovalnega dela v prakso. Pridobljeno znanje bo uporabno v
podjetjih za okrepitev nadaljnje raziskovalne dejavnosti in medsebojno bogatenje sodelovanja in izgradnjo zaupanja med
raziskovalno sfero in gospodarstvom.
Razpisana vrednost sredstev je 6.000.000,00 EUR.
Rok za oddajo vlog: 13.09.2013 do 12. ure.
Več informacij:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_ra
zpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1310

NOVO
2.

Javni razpis za izbor operacije »Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za
uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje«

1

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih izboljšanju usposobljenosti strokovnih delavcev za
uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij (v nadaljevanju: otrok
priseljencev) v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem skozi neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki
priseljencev.
Razpisana vrednost sredstev je 748.270,00,00 EUR.
Rok za oddajo vlog: 10.09.2013 do 12.ure.
Več informacij:

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razp
isi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1308
3.

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti
internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva

v

letih

2013-2015,

ki

spodbujajo

1

Predmet javnega razpisa je podpreti hitrejši razvoj in večji obseg aktivnosti, ki vodijo v internacionalizacijo slovenskega
visokega šolstva. Javni razpis bo podprl tiste vidike internacionalizacije, ki spodbujajo vključevanje tujih strokovnjakov v
pedagoški in raziskovalni proces ter aktivnosti, ki krepijo prepoznavnost slovenskih visokošolskih zavodov v mednarodnem
okolju.
Razpisana vrednost sredstev je 3.960.000,00 EUR.
Rok za oddajo vlog: 20.09.2013 do 13. ure.
Več informacij:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_ra
zpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307
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AKTUALNI RAZPISI – Evropski sklad za regionalni razvoj
NOVO
1.

Javni razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in
modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Namen razpisa je spodbujanje investicij v prenovo in obnovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo kulturnih spomenikov
v lasti občin, ki bodo ustvarjali nove možnosti za trajnostni razvoj podeželskih območij, urbanih (mestnih) središč in regij
(povečanje števila obnovljenih in revitaliziranih kulturnih spomenikov in povečanje števila obiskovalcev) ter hkrati
prispevali k nastanku novih delovnih mest v povezavi s kulturnim in gospodarsko-turističnim razvojem.
Razpisana vrednost sredstev je 5.700.000,00 EUR.
Rok za oddajo vlog: 09.09.2013.

Več informacij:
http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1625

NOVO
2.

Javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture, v okviru Evropskega
sklada za regionalni razvoj

Javni razpis je namenjen spodbujanju naložb v javno kulturno infrastrukturo v lasti občin do leta 2015 s sofinanciranjem
investicij objektov javne kulturne infrastrukture občin ter odpiranje novih delovnih mest na področju kulturne
ustvarjalnosti in storitvenega sektorja.
Razpisana vrednost sredstev je 7.230.000,00 EUR.
Rok za oddajo vlog: 04.10.2013.
Več informacij:
http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1627
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AKTUALNI RAZPISI – Evropski sklad za regionalni razvoj
3.

Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve
»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov - za obdobje 2013-2014

Predmet javnega poziva je izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj
razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013.
Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje operacij, vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov
za obdobje 2012-2014 in potrjenih s strani svetov regij, za naslednje namene:
1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura,
2. okoljska infrastruktura,
3. razvoj urbanih naselij,
4. javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih,
5. socialna infrastruktura.
Razpisana vrednost sredstev je 24.066.942,60 EUR.
Rok za oddajo vlog: 30.09.2013.
Več informacij:
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=984

4.

Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za
izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, opredeljenih v osnutku modela vzpostavitve in delovanja regionalnih
destinacijskih organizacij, ki delujejo na območju razvojne regije in izvajajo operativno, razvojno, distribucijsko in
promocijsko funkcijo na področju turizma v regiji.
Razpisana vrednost sredstev je 700.000,00 EUR.
Rok za oddajo vlog: 30.09.2013.
Več informacij:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=983
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AKTUALNI RAZPISI – Evropski sklad za regionalni razvoj
5.

Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih
območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 – RRPO 2013

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalno razvojne dejavnosti za izvedbo raziskovalno razvojnih projektov
na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki jih bodo podjetja izvajala v okviru lastne razvojno raziskovalne
dejavnosti, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod,
vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih
znanj razvijajo nove oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.
Razpisana vrednost sredstev je 4.312.000,00 EUR.
Rok za oddajo vlog: 6.9.2013.

Več informacij:
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=977

6.

Javni razpis P4 – Sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013 – 2014

Cilj javnega razpisa je povečanje konkurenčnosti podprtih podjetij, merjene z dodano vrednostjo na zaposlenega.
Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja. Upravičeni so stroški materialnih investicij, in sicer stroški
nakupa novih strojev in nakupa nove strojne opreme, ter stroški nematerialnih investicij, in sicer stroški nakupa nove
programske opreme do največ 40.000,00 EUR.
Razpisana vrednost sredstev je 31.140.000,00 EUR.
Rok za oddajo vloge: 5. 9. 2013.
Več informacij: http://www.podjetniskisklad.si/73/2013/p4-2013---sofinanciranje-nove-tehnoloske-opreme-v-letih-2013---

2014-1.html.

Foto: Matevž Kostanjšek
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AKTUALNI RAZPISI – Kohezijski sklad

1.

Javni razpis "Parkiraj in pelji se"

Namen razpisa je vzpostavitev učinkovitega sistema javnega potniškega prometa in spodbujanje njegove uporabe tudi z
izgradnjo območij parkiraj in pelji se na prestopnih točkah osebni avto javni prevoz. Namen je zmanjšati potrebo po rabi
osebnega vozila, skrajšanje dolžine poti opravljene z osebnimi vozili, zmanjšanje števila vozil v mestnih središčih ter
optimizirati stroške prevozov in s tem pospešiti razvoj javnega potniškega prometa.
Razpisana sredstva: okvirno 8.000.000,00 EUR, od tega 150.000,00 EUR za leto 2013, 3.000.000,00 EUR za leto 2014 in
4.850.000,00 EUR za leto 2015.
Roki za oddajo vlog: Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne
dokumentacije je 6.9.2013 do 11. ure. Naslednji rok za oddajo vlog je 11.10.2013. Naslednja odpiranja bodo izvedena, v
kolikor sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, kar bo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor objavilo v
Uradnem listu RS.
Več informacij: http://www.mzip.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

2.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso v letih
2011-2014 (KNLB 3)

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso
(v nadaljevanju: KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v vgradnjo novih KNLB. Do spodbud so upravičeni tudi
investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski
vir.
Razpisana sredstva: 9,0 mio EUR; od tega 1,0 mio EUR za leto 2011, 2,3 mio EUR za leta 2012, 2013 in 2014; ter 1,1 mio
EUR za leto 2015
Roki za oddajo vlog: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5. 9. 2013, morebitni ostali roki za oddajo
vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MGRT najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge. Roki za
oddajo vlog so vsak prvi delovni četrtek v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru.
Več informacij: http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=901

3.

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2015
(DOLB 3)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso (v nadaljevanju: DOLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB.
Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno
biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.
Razpisana sredstva: 17,2 mio EUR; od tega 5,0 mio EUR za leta 2012, 2013 in 2014; ter 2,1 mio EUR za leto 2015
Roki za oddajo vlog: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5. 9. 2013, morebitni ostali roki za oddajo
vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MGRT najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge. Roki za
oddajo vlog odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru.
Več informacij:
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=905
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NAPOVED DOGODKOV
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo organiziralo v letu 2013 dva dogodka namenjena
predstavitvam dosežkov vseh treh operativnih programov za programsko obdobje 2007-2013.
OP ROPI
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo letos organizirata dogodek
o evropski kohezijski politiki v Sloveniji v okviru Operativnega programa okoljske in prometne infrastrukture za
programsko obdobje 2007 – 2013. Namen dogodka je seznaniti javnost o projektih sofinanciranih z evropskimi sredstvi in
s tem o pozitivnih učinkih, ki jih za Slovenijo prinaša evropska kohezijska politika.
Dogodek se bo začel s predstavitvijo, ogledom in krajšim kulturnim programom na železniški postaji v Ljutomeru, nato
se bomo z vlakom odpeljali od Ljutomera do Ormoža (trasa je dolga približno 20 kilometrov), vmes pa si bomo ogledali
izvajanje projektov, ki bodo v tem času v polnem teku.

Ob tej priložnosti vas vabimo, da se udeležite dogodka, ki bo potekal
16. septembra 2013 v Ljutomeru in Ormožu s pričetkom ob 10.30.

OP RR in OP RČV
Drugi dogodek bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo organiziralo v Zasavski regiji 19.9.2013 s pričetkom
ob 9.00, kjer bodo predstavljeni projekti v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013 (OP RR) in Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (OP RČV).
Več informacij in program najdete na naslednji povezavi.

LEPO VABLJENI!
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OBVESTILA

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje operacij, vključno z izvajanjem nalog informiranja in
obveščanja javnosti o operaciji, se lahko obrnete na kontaktne osebe za informiranje in obveščanje javnosti
pri organu upravljanja:
 Kohezijski sklad: Branka Markovič: branka.markovic@gov.si
 Evropski sklad za regionalni razvoj: Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si
 Evropski socialni sklad: Mateja Mejavšek: mateja.mejavsek@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 dosegale svoj namen. Svoje predloge
lahko pošljete na elektronski naslov obvescanje-tp.mgrt@gov.si.

JE PODALJŠAN DO 1.9.2013

K foto natečaju pristopite tako, da svoje fotografije pošljete na elektronski naslov: obvescanje-tp.mgrt@gov.si. Zbiramo
jih med 9. 5. in 1. 9. 2013. Fotografije morajo biti vezane na tematiko evropskih sredstev, torej morajo prikazovati
projekte izvedene v Sloveniji in financirane iz enega od skladov – Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad ali
Evropski socialni sklad.
Ob fotografiji pripišite, za kateri projekt gre ter lokacijo, kjer je bila fotografija posneta, skupaj s svojimi kontaktnimi
podatki: ime in priimek, elektronski naslov in telefonska številka. Vsak lahko pošlje največ 5 fotografij za posamezen
projekt. Število različnih projektov na udeleženca ni omejeno. Velikost fotografij naj ne presega 15MB.
Foto natečaj bo potekal v dveh fazah z možnostjo podaljšanja. Prva faza bo vključevala zbiranje fotografij in bo potekala
med 9. 5. in 1.9. 2013. Druga faza, glasovanje, pa bo potekala od 1.9. do 30. 9. 2013.
Glasovanje se bo izvedlo v obliki zbiranja všečkov na https://www.facebook.com/EUSkladi. Po preteku glasovalnega obdobja
bo fotografija z največ všečki prejela glavno nagrado, podeljenih pa bo še 10 praktičnih nagrad za naslednjih 10 fotografij po
številu všečkov.
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