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Evropska komisija je z junijem začela javno posvetovanje o evropski strategiji
za varnost in zdravje pri delu 2007–2012, s katerim ţeli opredeliti sedanje in
prihodnje izzive na področju varnosti in zdravja pri delu ter zbrati ideje za
reševanje teh izzivov. Izboljšanju zdravja prebivalstva in dvigovanju kakovosti
zdravstvenih storitev je v programskem obdobju 2007-2013 v Sloveniji
namenjenih pribliţno 113 milijon evrov. To vključuje zelo različne projekte od
tehnoloških inovacij do programov spodbujanja zdravega načina življenja za
različne ciljne skupine od otrok do starejših, pa celo do trenutno največjega
projekta informatizacije javnih storitev e-zdravje. Poleg tega so evropska
sredstva namenjena tudi izgradnji ali izboljšanju infrastrukture, npr. energetski
sanaciji stavb s področja zdravstva (predvidena je obnova 15 stavb, večinoma
bolnišnic, v vrednosti 32 milijonov evrov) in gradnji 10 urgentnih centrov v
vrednosti 35 milijonov evrov (6 centrov je ţe v pripravi).

Foto: Evropska komisija
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PREDSTAVITEV PROJEKTOV ESRR
Razvoj novih prijemov v medicini
Razvojni center za inovativne medicinske sisteme in metode
zdravljenja (IN.Medica), ki je še v fazi razvoja, pomeni pomembno
infrastrukturo za pospešen in dolgoročen razvoj na področju
industrijskega sektorja Farmacija in biotehnologija. Razdeljen je na
dva sklopa dejavnosti raziskav in razvoja, in sicer iz »napredne
medicinske naprave za merjenje in obvladovanje življenjskih
funkcij« ter podpornega sistema za napredne medicinske naprave za
merjenje in obvladovanje življenjskih funkcij«. Delujoči razvojni
center bo prispeval k premostitvi t. i. doline smrti med
znanstveno‐raziskovalno sfero in raziskovalno‐razvojno dejavnostjo
v industriji, v njegovem sklopu bo vzpostavljeno sodelovanje z viri
znanja v Sloveniji in tujini ter z industrijskimi partnerji v regiji,
Sloveniji in tujini.
Raziskave in razvoj v IN.Medici
bodo potekale na področju
razvoja inovativnih medicinskih
sistemov in metod zdravljenja s
pomočjo
medicinskih
pripomočkov, ki bodo presegli
tradicionalna
farmacevtska
področja. Rezultat raziskav in
razvoja bodo visoko tehnološki
medicinski pripomočki, ki jih na
trgu še ni, za katere pa obstaja
veliko povpraševanje in bodo
pomembno prispevali k napredku
v panogi medicinskih pripomočkov
in
medicine
nasploh.
Osredotočajo se na naslednja
področja: razvoj senzorjev in
merilnih
naprav,
razvoj
biorazgradljivih
polimernih
materialov
za
uporabo
v
zdravstvu,
razvoj
inzulinske
črpalke, razvoj brezţični prenos
podatkov za potrebe medicine in
senzorski sistem opozarjanja na
dezinfekcijo rok v bolnišnici.

Senzor za brezţični prenos signala pri merjenju krvnega
tlaka v intenzivni negi.
Foto: Dragica Bošnjak/Delo

Poleg osnovnega konzorcija 17
partnerjev bo v razvojni
center vključeno tudi širše
okolje,
tako
slovenska
podjetja kot domače in tuje
raziskovalne ter izobraţevalne
institucije. V projekt bodo
vključeni tudi mednarodno
priznani
strokovnjaki
iz
sodelujočih institucij, kar bo
okrepilo odprtost panoge v
svet, izmenjava mednarodnih
izkušenj bo obogatila panogo z
Z biorazgradljivimi stenti naj bi bilo zdravljenje
mednarodnimi
strokovnimi
ţilnih zoţitev učinkovitejše
Foto: IN.Medica/Delo
izkušnjami,
vplivala
na
napredek na medicinskem
področju, odprle pa se bodo
tudiinvečje
moţnostivplival
za nove
Razvojni center IN.Medica bo izrazito razvojno usmerjen
bo pomembno
na
poslovne
povezave. prostoru.
obogatitev učne baze fakultet in visokih šol v regiji
in slovenskem
Pričakuje se, da bo močno vplival na dvig kakovosti izobraţevanja, kar bo posledično
imelo dolgoročen pozitiven vpliv na celotno panogo in celotno regijo.

Končna vrednost projekta bo predvidoma dobrih 10 milijonov evrov, skoraj 5 milijonov znaša sofinanciranje
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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PREDSTAVITEV PROJEKTA ESS
eZdravje – gonilo informatizacije slovenskega zdravstvenega
sistema
Projekt eZdravje je eden naših prioritetnih razvojnih
programov in eden izmed večjih nacionalnih
informacijskih projektov. Trenutno je eden večjih
projektov informatizacije javnih storitev in združuje
aktivnosti
vpeljave
rabe
komunikacijskih
in
informacijskih sredstev na področju zdravstva, s
katerimi bo moč zagotoviti učinkovitejše zdravstvene
storitve. Rezultati projekta eZdravje bodo omogočili,
da se zdravstvena obravnava bolje prilagodi
posameznikom, olajša mobilnost in varnost pacientov,
zmanjšuje stroške zdravstvenih storitev ter podpre
interoperabilnost v državi in prek meja.
Priloţnosti za eZdravje ne temeljijo zgolj na znanosti in
tehnologiji, temveč tudi na drugih bolj druţbenih
izhodiščih, predvsem pri posameznikih in zdravstvenih
delavcih, ki bodo uporabljali rezultate projekta.
eZdravje tako ni le tehnološka rešitev, temveč gre za
nov pristop k vzpostavitvi zdravstva, ki je orientiran na
prebivalce. Rezultati za posameznike bodo predvsem
prilagojene informacije na zdravstvenih portalih s
splošnimi in posebnimi informacijami, moţnost
elektronskega naročanja, izmenjava mnenj med
zdravstvenimi strokovnjaki z uporabo interoperabilnih
informacijskih sistemov, kasneje tudi z uporabo metod
zdravja na daljavo in oskrbe na domu kot enega izmed
osrednjih rezultatov projekta. Rezultati projekta
eZdravje, ki se nanašajo na ureditev varnega omreţja
zNET,
implementacije
interoperabilne
hrbtenice
eZdravje,
izmenjave
elektronskih
receptov,
elektronskega naročanja in teleradiologije, bodo vidni
ţe v letu 2013.

Zaposleni v zdravstvu pričakujejo, da bodo rezultati
projekta omogočili bolj celovito in kakovostno
obravnavo pacientov ter boljše sodelovanje s
kliničnimi specialisti in drugimi zdravstvenimi delavci.
Najpomembnejše pa se jim zdi aktivno vključevanje
pacientov v procese zdravljenja in njihova večja skrb
za lastno zdravje.

Uvodne aktivnosti projekta eZdravje so se začele v septembru 2008, predvideno trajanje projekta je do junija 2015.
Za to obdobje je pripravljen akcijski načrt in definirani podprojekti. Okvirno je program narejen še do leta 2023, ko
bo treba vse razvite rešitve vzdrţevati in nadgrajevati. Celoten projekt se bo predvidoma izvajal v 25 podprojektih.
Trenutno aktivnosti ţe potekajo na 15 podprojektih, predvidenih v akcijskem načrtu eZdravja.

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, zanj pa je do konca leta 2015 predvideno skupno
dobrih 22 milijonov evrov. Od tega EU prispeva 85% ali slabih 19 milijonov evrov.
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PREDSTAVITEV PROJEKTA KP
Pomurje – zgled odgovornega odnosa do okolja
23 MILIJONOV ZA RAVNANJE Z ODPADKI
V Puconcih so 7. junija odprli II. fazo naložbe v Regijski
center za ravnanje z odpadki Pomurje
Pomurje ima enega izmed najsodobnejših centrov za
ravnanje z odpadki v širšem prostoru. 23 milijonov evrov
vredna naložba, ki jo sofinancira Evropska unija, omogoča
ustrezno ravnanje z različnimi vrstami odpadkov na
območju, kjer živi skoraj 125.000 prebivalcev. II. faza
centra, ki pomeni nadgradnjo I. faze, omogoča ne le
doseganje ciljev iz evropske direktive, temveč se bomo
približali rezultatom tistih območij, ki v svetu na področju
ravnanja z odpadki v tem trenutku močno pozitivno
odstopajo.
Celovit projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje,
poimenovan tudi Zeleni rudnik Pomurja, predstavlja rešitev
problematike odlaganja in predelave odpadkov za skoraj
125.000 prebivalcev na območju vseh 27 občin pomurske
regije. V njega so se pred leti povezale občine Apače, Beltinci,
Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji
Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kriţevci, Kuzma, Lendava,
Boštjan Colarič
Ljutomer, Moravske Toplice, MurskaFoto:
Sobota,
Odranci, Puconci,
Radenci, Razkriţje, Rogaševci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina,
Turnišče, Velika Polana in Verţej.
Izvedba projekta je zasnovana na lokaciji obstoječega
odlagališča Puconci in poteka v dveh fazah. Po uspešnem
zaključku I. faze se je ob koncu leta 2011 začela izvedba II.
faze projekta. »Za cilj smo si zastavili nadgraditi
in
modernizirati obstoječi sistem obdelave odpadkov, ki je
zajemal le obdelavo ločeno zbranih frakcij, odprto
kompostarno in odlaganje preostalih mešanih odpadkov,« je
povedal direktor CEROP d.o.o. Puconci Franc Cipot.
Po zaključku poskusnega obratovanje v začetku leta 2014 bo
Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje omogočal ne le
doseganje ciljev iz evropske direktive, temveč se bomo
pribliţali rezultatom tistih območij, ki v svetu na področju
ravnanja z odpadki v tem trenutku močno pozitivno
odstopajo. »To pomeni, da bo po letu 2014 na sodobno
opremljenih in stalno nadzorovanih odlagališčih lahko
odloženih le največ 20% obdelanih komunalnih odpadkov, ki
ne bodo imeli negativnih vplivov na okolje,« še poudarja
Franc Cipot.

www.eu-skladi.si

23 milijonov evrov vredna naloţba - ki jo
sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega
sklada, Republika Slovenija in 27 občin - je zgled
uspešnega sodelovanja in odgovornega odnosa do
okolja. CEROP d.o.o. po nadgradnji izvaja
mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih
odpadkov, kompostiranje tudi ločeno zbranih
bioloških odpadkov ter razstavljanje in mehansko
obdelavo kosovnih odpadkov. Ob tem so se
pomembno zmanjšali vplivi na okolje, saj so
poskrbeli za očiščenje vode z odlagališča,
povečali so odlagalni prostor in tako rešili
problem odloţitve ostankov odpadkov po
obdelavi na odlagališču nenevarnih komunalnih
odpadkov.
Ob tokratni otvoritvi in dnevu odprtih vrat so
razglasili
tudi
najuspešnejše
vzgojnoizobraţevalne ustanove letošnjega projekta
Ločujmo – Varujmo. V treh, različno velikih
kategorijah, so to postale DOŠ Prosenjakovci,
Vrtec Gornja Radgona in Vrtec Murska Sobota. V
projekt je bilo v tem šolskem letu vključenih 21
pomurskih vzgojno-izobraţevalnih ustanov oziroma
okrog 6.000 udeleţencev. Zbrali so več kot 20 ton
papirja in skoraj 40 ton plastike. Osnovni namen
projekta je spodbuditi mlade k pravilnemu
ločevanju in oddajanju odpadkov, cilj projekta pa
doseči prav vse pomurske vrtce, osnovne in
srednje šole.
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ODLOČBE IN POTRDITVE PROJEKTOV
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne
sklade in Kohezijski sklad, je izdalo naslednje odločbe:

Evropski socialni sklad
1.
1.

Evropski socialni sklad

Evropska sredstva za projekt »Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim
skupinam«, ki je namenjen usposabljanju pripadnikov iz različnih ranljivih
družbenih skupin (priseljenci, pripadniki etničnih manjšinskih skupnosti,
Romi in invalidi, iskalci prve zaposlitve, brezposelni starejši nad 55 let) za
opravljanje muzejske javne službe in zagotavljanje njihove večje socialne
vključenosti. S tem bo omogočana tako dostopnosti kulturne dediščine
ranljivim skupinam kot vzpostavitev dobrih praks v nacionalnih muzejih
Slovenije, ki se bodo kasneje uporabile tudi v drugih slovenskih muzejih in na
drugih področjih kulture ter izobraževanja. Skupna vrednost projekta je 9,85
milijona evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 85 odstotkov vrednosti.
Pomemben cilj projekta je okrepiti druţbeno vlogo muzejev, ki s tovrstnim delovanjem prispevajo k dvigu kakovosti
ţivljenja ranljivih skupin in k njihovi druţbeni sprejetosti. Projekt bo namenjen tudi pridobivanju strokovnega znanja in
praktičnih izkušenj muzejskih delavcev. Z izvajanjem zastavljenih programov se ţeli doseči tudi širšo javnost in
ozaveščati druţbo ter na ta način širiti razgledanost in strpnost ter prispevati k zagotavljanju osnovne človekove pravice
do enakih moţnosti pri dostopu do kulturne dediščine

2.

Evropski sklad za regionalni razvoj

1.

Evropska sredstva za Urgentni center Trbovlje, s katerim se bo povečala
učinkovitost, izboljšana dostopnost in zvišana strokovna raven izvajanja
neprekinjene nujne medicinske pomoči v Zasavski regiji. Za projekt v skupni
vrednosti 2,7 milijona evrov bo približno 2,1 milijona evrov prispeval
Evropski sklad za regionalni razvoj.
Naloţba obsega ureditev novega urgentnega centra, vključno z opremo. Izvedla
se bo deloma z delno rušitvijo ter rekonstrukcijo in adaptacijo obstoječega
izzidanega dela na severozahodnem delu osnovne stavbe Splošne bolnišnice
Trbovlje, deloma pa z novogradnjo oz. dozidavo izzidanega dela s treh strani.
Predvidena je tudi izgradnja novega urgentnega dovoza za reševalna vozila s
pokrito ploščadjo.
Tako bo omogočena optimalna dostopnost do storitev ter hitra in učinkovita
nujna medicinska pomoč za območje Zasavske regije. Na enem mestu bosta
zdruţeni primarna in bolnišnična urgentna sluţba, kar bo izboljšalo zdravstveno
oskrbo in prispevalo k bistveno boljšim moţnostim diagnostične in terapevtske
obravnave.
Z ustreznimi prostori in opremo bo mogoče izvesti ustrezno reorganizacijo dela
urgence, z izgradnjo urgentnega centra pa se bo delovanje javnih storitev
pribliţalo uporabnikom. S tem se bo izboljšala tudi dostopnost do zdravstvenih
storitev.
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Kohezijski sklad

3.
Evropska sredstva za projekt oskrbe s pitno vodo v Pomurju sistem A, ki zajema preskrbo s pitno vodo za sedem pomurskih
občin - Črenšovce, Dobrovnik, Kobilje, Lendavo, Odrance, Turnišče
in Veliko Polano. Projekt v vrednosti 43,5 milijona evrov bo v višini
26,1 milijona evrov sofinanciran iz Kohezijskega sklada.
Z uresničitvijo projekta, ki se bo predvidoma zaključil do oktobra
2015, se bo izboljšala javna oskrba s pitno vodo za pribliţno 23.700
tamkajšnjih prebivalcev. V okviru projekta je poleg ureditve glavnega
centra vodenja v Lendavi med drugim predvidena tudi hidravlična
izboljšava dobrih 124,8 kilometra cevovodov ter novogradnja dodatnih
24,2 kilometra, 17 prečrpališč bo nadgrajenih (14) ali na novo
zgrajenih (3) kot tudi 9 merilnih oz. regulacijskih jaškov. Poleg tega
bosta nadgrajena tudi vodna vira Gaberje (s sedanjih 65 l/s na 99 l/s)
in Turnišče (s sedanjih 30 l/s na 45 l/s).
Vodovodna omreţja v posameznih občinah se bodo povezala v
zaključeno celoto. Po zaključku projekta bo iz celotnega vodovodnega
sistema opuščenih oz. izključenih 11 neustreznih vodnih virov, in sicer
Črenšovci, Ţiţki, Trnje, Dolnja Bistrica, Gornja Bistrica, Dobrovnik,
Strehovci, Kobilje, Hotiza, Odranci in Velika Polana.
Poleg hidravličnih izboljšav in medsebojne povezanosti občinskih
omreţij v enovit sistem oskrbe kot tudi zanesljivejše in kakovostnejše
oskrbe prebivalstva s pitno vodo, se bodo zmanjšale vodne izgube in
motnje v oskrbi s pitno vodo, poleg tega pa bo projekt prispeval tudi k
izboljšanju zdravstvenega stanja kot tudi ţivljenjskih pogojev
tamkajšnjega prebivalstva.
Na območju Pomurja je oskrba s pitno vodo nezadostna, pogosto se
pojavljajo teţave pri oskrbi zaradi oporečne vode, ponekod pa
vodovodni sistemi niti še niso zgrajeni. Osnovni namen celovitega
projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja, ki je razdeljen v tri sisteme: A,
B in C, je zagotovitev varne in trajne oskrbe prebivalstva s kakovostno
pitno vodo. Omenjeni sistemi so samostojne in med seboj tehnično in
finančno zaključene celote.
Sistem B predstavlja projekt za izvedbo investicije ureditve
vodooskrbe na območju levega brega Mure in zajema območje 12
občin: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Moravske Toplice,
Murska Sobota, Šalovci, Puconci, Kuzma, Hodoš, Rogašovci in Tišina.
V okviru sistema C pa je predvidena ureditev vodovodnega sistema za
prebivalce preostalih 8 občin v Pomurski regiji, in sicer: Kriţevci,
Ljutomer, Sveti Jurij, Apače, Gornja Radgona, Radenci, Verţej in
Razkriţje.
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AKTUALNI RAZPISI – Evropski socialni sklad
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
1.

Program 50+

1
Program vam omogoča redno zaposlitev za najmanj leto in pol. Pred tem pa še usposabljanje na delovnem mestu pri istem
delodajalcu.
V program se lahko vključite, če ste prijavljeni med brezposelnimi in izpolnjujete še druge pogoje za vključitev.
Kaj vse vam program omogoča?
Moţnost usposabljanja na delovnem mestu, pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec.
Redno zaposlitev za najmanj leto in pol takoj po uspešno zaključenem usposabljanju.
Nova znanja, veščine in delovne izkušnje, ki povečajo vaše zaposlitvene moţnosti.
Višjo socialno varnost, z redno mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja.

Več o programu na: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/zaposlovanje/50plus

AKTUALNI RAZPISI – Evropski sklad za regionalni razvoj
NOVO
1.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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 EUR.
Rok za oddajo vloge: 5. 9. 2013.
Več informacij: http://www.podjetniskisklad.si/73/2013/p4-2013---sofinanciranje-nove-tehnoloske-opreme-v-letih2013---2014-1.html

2.

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

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je preklicalo javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 30/2013 dne 12. 4. 2013. Ministrstvo bo v najkrajšem moţnem času pripravilo in objavilo nov razpis za izvedbo
aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij.
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AKTUALNI RAZPISI – Kohezijski sklad
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
1.

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 naloţbe 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

2.

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 naloţbe 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 omreţje.
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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OBVESTILA
Evropska komisija objavlja “Nagrado Evropske unije za inovatorko”, s katero nagradi tri ţenske, ki so dosegle izjemno
inovacijo in jo uveljavile na trţišču. Rok za prijavo je 15. oktober 2013. Več na ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm
Evropska komisija razpisuje novinarsko nagrado EU za prispevke o zdravstvu za leto 2013. Sodelujoči novinarji lahko svoje
članke predloţijo do 30. septembra 2013. Tematska področja letošnje nagrade so preprečevanje bolezni, zdravstvena oskrba,
zdravstveni sistemi in pravice bolnikov. Več na http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_sl.htm.

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje operacij, vključno z izvajanjem nalog informiranja in
obveščanja javnostio 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
lahkopredlagate primere dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo dosegale svoj namen. Svoje predloge
lahko pošljete naelektronski 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
do 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 udeleţenca ni omejeno. Velikost fotografij naj ne presega 15MB.
Foto natečaj bo potekal v dveh fazah. Prva faza vključuje zbiranje fotografij in bo potekala do 1. 9. 2013. Druga faza,
glasovanje, pa bo predvidoma potekala septembra 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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