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Projekti

EVROPSKA SREDSTVA V
NOTRANJSKO – KRAŠKI
REGIJI

Kampanja
končana

Kaj pa je bilo z evropskim denarjem
narejeno zate, za tvoj kraj?

Še vedno pa vabljeni k ogledu fotografij in video prispevkov s klikom na
spodnje fotografije!

Število vseh prejetih glasov:

Zmagovalec glasovanja
Projekt Podjetno v svet podjetništva

2.444

Število prejetih glasov zmagovalca:

930
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Notranjsko – kraška regija
Podzemni kraški
svet s
svetovno
znano Postojnsko
jamo ter presihajoče Cerkniško
jezero sodita med glavne
znamenitosti
te
regije.
Po površini je to ena naših
manjših regij, po gostoti
prebivalstva pa najredkeje
naseljena regija, v kateri živi
več kot 52.000 prebivalcev v
6 občinah.
V programskem obdobju
2007–2013
je
bilo
v
Notranjsko – Kraški regiji
sofinanciranih več kot 13
različnih
projektov
v
vrednosti
dobrih
100
milijonov evrov. V to niso
vključeni projekti, ki so imeli
vpliv na celotno državo ali
projekti, ki so vplivali na več
regij hkrati.

Vir podatka: seznam upravičencev, 26. 11. 2014
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Predstavitev projektov ESS
Regijska štipendijska shema Notranjsko-kraške regije
Regijska štipendijska shema Notranjskokraške regije (RŠS NKR) deluje od leta 2004
na področju občin Bloke, Cerknica, Logatec,
Loška
dolina,
Pivka
in
Postojna.
Vzpostavljena je bila z namenom izboljšanja
stanja na področju izobraževanja in
posledično
zaposlovanja
visoko
izobraženega kadra v regiji. Od leta 2008 je
shema sofinancirana iz sredstev Evropskega
socialnega sklada v vrednosti 112.470,33
evrov (kar predstavlja 50%, ostalih 50%
prispevajo delodajalci).
Analiza stanja regije je pokazala, da je
raven izobrazbene strukture v regiji izredno
nizka, pod slovenskim povprečjem, in da se
mladi kadri, ki se praviloma šolajo zunaj
regije, po zaključenem šolanju ne vračajo v
regijo. Podjetja namenjajo bistveno manj
sredstev za štipendiranje kot pred leti,
število šolajoče mladine pa se tudi ali
predvsem zaradi pomanjkanja delovnih
mest v regiji, povečuje, pa čeprav se v veliki
meri šolajo za poklice, ki so manj
perspektivni z zaposlitvenega vidika. Shema
naj bi tako spodbujala gospodarske in
negospodarske subjekte za štipendiranje na
dolgoročno deficitarnih in perspektivnih
področjih, dijake in študente pa s
štipendijami usmerjala za vpis na tiste vrste
in področja izobraževanja, ki bodo
omogočali večjo zaposljivost glede na
potrebe gospodarstva in trga dela.

Promocija poklicev 2013: dogodek v okviru RŠS NKR, na katerem so, poleg
RŠS, predstavljali deficitarne in perspektivne poklice v regiji
Po desetih letih delovanja RRA Notranjsko-kraške regije, ki je nosilec
projekta, ocenjuje, da je shema kot finančni mehanizem izredno dobro
zaživela in predstavlja dobro prakso partnerskega sodelovanja institucij na
nivoju regije ter dobro prakso javno-zasebnega partnerstva. Štipendiranje
je odraz interesa šolajočih ter potreb delodajalcev, ki sledijo gospodarskim
razmeram v regiji. Te v obdobju od 2010 do 2014 zaznamujejo otežene
razmere delovanja regionalnih podjetij, še posebej večjih, ter posledično
številne težave v poslovanju regijskega gospodarstva. Kljub temu se tako
število vključenih delodajalcev kot tudi štipendistov iz leta v leto povečuje.
Tako je bilo v šolskem/študijskem letu 2013/2014 skupno vključenih 185
štipendistov in 44 delodajalcev. Od tega je bilo v tem šolskem/študijskem
letu sklenjenih 21 novih pogodb o štipendiranju.

Poleg dviga izobrazbene strukture,
zmanjšanja strukturne brezposelnosti in
preprečevanje bega možganov iz regije je
namen
projekta
tudi
zagotoviti
implementacijo koncepta ekoregije, ki
temelji na načelih trajnostnega razvoja,
povečati konkurenčnost gospodarstva in
zaposlenih ter razviti lokalni trg dela s
spodbudo odpiranja novih delovnih mest v
regiji.
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Predstavitev projektov ESRR
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja (GOŠO) v občini Postojna
Občina Postojna je kot ena izmed 20 slovenskih občin
pridobila evropska sredstva za gradnjo odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
lokalnih skupnostih (GOŠO). V okviru projekta je bilo
zgrajenih 130 km širokopasovnega omrežja, ki bo po izteku
koncesijske pogodbe postalo občinska last.

Omrežje je v celoti zgrajeno v zemlji z uporabo optičnih
vlaken, ki omogočajo koriščenje najnovejših multimedijskih
storitev (t.j. dostop do internetne televizije in HDTV
televizije, IP telefonije, učenja na daljavo, dela od doma,
daljinski video nadzor, videokonference, e-nakupovanje in
e-bančništvo) ter ostalih internetnih storitev, ki nam jih bo
prinesla prihodnost. Pasovna širina priključka je 100 Mb/s,
dejanska hitrost pa je odvisna od ponudnika storitve.
Omrežje je dostopno pod enakimi pogoji vsem
zainteresiranim operaterjem in ponudnikom storitev, kar
pomeni, da gospodinjstva lahko sama izbirajo operaterja in
paket storitev.

Po prvotnem projektu je bila gradnja predvidena v vseh
vaseh občine Postojna, razen v Hraščah, za katere je eden
od monopolnih operaterjev na trgu že v letu 2007 izrazil
komercialni interes, da tam zgradi optično omrežje. Do
konca leta 2010 je bilo tako zgrajeno primarno optično
omrežje, ki je povezalo vse vasi v občini Postojna. Zahteva
Ministrstva za gospodarstvo je bila, da se optično omrežje
pripelje največ 200 m od posameznega gospodinjstva,
občina pa se je z zasebnim partnerjem dogovorila, da se
zgradi tudi sekundarni del optičnega omrežja, ki bo povezal
primarni del z naročniki. Priključki in izgradnja omrežja so
bili za naročnike brezplačni. V okviru projekta je bilo
zgrajenih 2.157 priključkov.

Vrednost
projekta:
8,9 milijona
evrov
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Predstavitev projektov ESRR
Celovita ureditev kompleksa parka vojaške zgodovine
V okviru projekta ureditve kompleksa Parka
vojaške zgodovine - 1. faza - bo vzpostavljen
muzejsko-turistični center, s katerim bo lahko
ohranjen in na ustrezen, poučen način
predstavljen zgodovinski spomin na slovensko
osamosvojitev. Poleg tega bodo tu dobile mesto
zbirke, ki bodo na enem mestu predstavljale
slovensko vojaško zgodovino. S tem bo povečana
pestrost turistične ponudbe, tako iz regionalnega
kot tudi iz nacionalnega vidika, in spodbujen
intenzivnejši razvoj turizma in z njim povezanih
dejavnosti v Notranjsko-kraški regiji.
V novo postavljenem razstavnem paviljonu bodo razstavljeni
nekateri pomembnejši, večji eksponati iz nacionalne vojaške
zgodovine. Poudarek bo na podmornici P-913, kot edinstvenem
vojaško tehničnem eksponatu, ki je, kljub temu, da predstavlja
osrednji eksponat Parka vojaške zgodovine, danes neustrezno
hranjen na odprtem in izpostavljen vremenskim vplivom. V novem
razstavnem paviljonu bodo našla prostor tudi vojaška letala in
nekatera vozila iz nacionalne vojaško zgodovinske dediščine.
Restavrirane eksponate bo v smiselno celoto povezovala razstava, ki
bo prikazovala vlogo predstavljenih eksponatov v slovenski vojaški
zgodovini ali v vojaški zgodovini našega prostora. V okviru projekta
bodo urejene tudi dostopne poti, parkirišča in ostala infrastruktura,
ki bo omogočala delovanje novozgrajenega dela kompleksa.

Projekt zajema gradnjo muzejskega Paviljona A,
izgradnjo infrastrukture ter delno prenovo
objekta številka 7, ki je zgrajen v stilu italijanske
vojaške arhitekture. V tem objektu bodo do
izvedbe nadaljnjih faz, skladiščeni eksponati, ki ne
bodo uvrščeni v razstavo in razna oprema, ki je
potrebna za turistično izrabo muzejskega
kompleksa.
Vrednost
projekta:
4,3 milijona
evrov

ESRR delež:
3 milijone
evrov
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Predstavitev projekta KS
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 2. sklop (občina Cerknica)
Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Ljubljanice se nanaša na izgradnjo komunalne
infrastrukture v občini Cerknica. V okviru projekta, ki je
trenutno v poskusnem obratovanju, je postavljenih 14,6
kilometrov kanalizacije, 8 črpališč in čistilna naprava Rakek
z zmogljivostjo 4.000 populacijskih enot. Nanjo bosta poleg
naselja Rakek priključeni tudi naselji Ivanje Selo in Unec.
Dobrih 10,8 milijona evrov vredni projekt v višini 6,2
milijona evrov sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega
sklada.

Vgrajena oprema v črpališču

Z izgradnjo celovitega kanalizacijskega sistema se bo
zmanjšala količina škodljivih snovi v vodi in izboljšala
kakovost površinskih in podzemnih voda, kar bo prispevalo
k boljšim življenjskim pogojem in boljšemu zdravju
prebivalcev v omenjenih občinah, ne nazadnje pa tudi k
izboljšanju gospodarske infrastrukture, ki bo pospešila
gospodarski razvoj vključno z razvojem bivalnega okolja.
Čistilna naprava Rakek
Iz evropskih sredstev se sicer sofinancira celovit projekt
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice, ki
je zaradi različne stopnje pripravljenosti projektov razdeljen
na dva tehnično in finančno neodvisna sklopa. Občina
Cerknica je vključena v obeh sklopih.
Dobrih 56 milijonov evrov vredni prvi sklop projekta, ki
rešuje problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih voda za
osem občin, Kohezijski sklad prispeva 34,6 milijona evrov. V
projekt so vključene občine Borovnica, Brezovica, Cerknica,
Logatec, Pivka, Postojna, Škofljica in Vrhnika. V tem sklopu
bo zgrajenih oz nadgrajenih sedem čistilnih naprav s skupno
zmogljivostjo 75.700 populacijskih enot, dobrih 78
kilometrov kanalizacije ter 22 črpališč. Z uresničitvijo
projekta bo na javni kanalizacijski sistem na novo
priključenih 12.033 prebivalcev.

www.eu-skladi.si

Foto: arhiv upravičenca

11/2014
6

Neposredne potrditve projektov
Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja je v mesecu oktobru
izdala odločbe o dodelitvi sredstev za naslednji projekt:
Za projekt »Urgentni center nova Gorica«, z ureditvijo katerega se bo povečala hitrost in učinkovitost obravnave nujnih
akutnih stanj v Goriški statistični regiji ter ustrezna povezanost z ostalimi urgentnimi centri višje strokovne ravni. Za projekt v
vrednosti dobrih 7,2 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 3,8 milijona evrov.

Več informacij na naslednji povezavi.

Aktualni razpisi ESS
Javni razpis za izbor operacije "Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega/tujega
jezika skozi izvedbo tečajev za različne ciljne skupine in seminarjev za njihove izvajalce"
Razpisana sredstva: 173.850,00 EUR
Rok za oddajo vlog: 17. 12. 2014 do 11. ure
Več informacij:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpis
i/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1371

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem
Razpisana sredstva: 3.000.000,00 EUR
Rok za oddajo vlog: 31. 3. 2015 oziroma do porabe sredstev
Več informacij:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-179-jr/

Aktualni programi ESS na Zavodu RS za zaposlovanje (usposabljanje na delovnem mestu,
institucionalno usposabljanje, priprave na NPK/TPK)
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Obvestila
laProgramsko obdobje 2014 – 2020
Partnerski sporazum

POTRDITEV 30. 10. 2014

Evropska komisija je 30. 10. 2014 Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) sporočila, da
je potrdila Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020. Gre za sporazum med Evropsko
komisijo in državo članico glede izvajanja evropskih in strukturnih skladov v obdobju do leta 2020. Dokument zajema vseh pet
skladov EU – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski
sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) – in vsebuje analizo razvojnih potreb, razlik
in potencialov rasti, na podlagi katere je narejena identifikacija prednostnih naložb in pričakovanih rezultatov za izbrane
tematske cilje.
Z izdajo odločbe in dokončno potrditvijo dokumenta se končujejo intenzivna usklajevanja med Republiko Slovenijo, Evropsko
komisijo in drugimi relevantnimi partnerji, ki Sloveniji omogočajo dostop do skupno 4,118 milijarde evrov sredstev iz zgoraj
navedenih evropskih skladov. Od tega bo naši državi za področje kohezijske politike iz skladov ESRR, ESS in KS na voljo 3,255
milijarde evrov sredstev, za področje kmetijstva bo iz sklada EKSRP na voljo 837,8 milijonov evrov, za področje pomorstva in
ribištva pa 24,8 milijona evrov iz sklada ESPR. Preostali del sredstev bo namenjen instrumentu za povezovanje Evrope – IPE (za
področje prometa) - 159,8 milijonov evrov, pobudi za zaposlovanje mladih (YEI) - 9,2 milijona evrov, skladu za evropsko pomoč
najbolj ogroženim - 21 milijonov evrov ter za programe evropskega teritorialnega sodelovanja - 64 milijonov evrov.
Glede na programsko obdobje 2007-2013 bo Slovenija na področju evropske kohezijske politike do leta 2020 upravičena za
milijardo evrov manj sredstev (posledica: napredek v razvitosti). Na podlagi enotne EU metodologije bodo sredstva ESRR in ESS
razdeljena med obe kohezijski regiji – Vzhodno in Zahodno. Za osnovno delitev med skladoma so bile upoštevane razlike v njuni
razvitosti, potrebah in stanju na trgu dela ter napovedmi povečevanja stopnje tveganja revščine. Kohezijski regiji zahodna
Slovenija bo tako namenjenih 40 odstotkov ESS sredstev in 60 odstotkov ESRR sredstev – skupno 847 milijonov evrov,
kohezijski regiji vzhodna Slovenija pa 70 odstotkov ESRR sredstev in 30 odstotkov ESS sredstev – skupno 1,260 milijarde evrov.
Obema skupaj bo na voljo še 1,055 milijarde evrov iz Kohezijskega sklada, ki pa se ne deli med regijama. Prav tako se med
regijama na bodo delila sredstva EKSRP in ESPR, ki in bodo na voljo za območje celotne Slovenije.

Partnerski sporazum lahko najdete tukaj.

Operativni program
Operativni program je v sklepni fazi priprave. Sveta Kohezijske regije Zahodna Slovenija in Vzhodna Slovenija sta 7. novembra
po sejah v Ljubljani in Mariboru dala soglasje na vsebino enotnega Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike 2014-2020, medtem ko ga je 13. novembra sprejela Vlada Republike Slovenije. Vladno službo za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko je vlada pooblastila, da zagotovi končno redakcijo dokumenta in morebitne tehnične uskladitve ter jo pošlje
v potrditev Evropski komisiji. Gre za izvedbeni dokument, ki bo v naslednjem sedemletnem obdobju podlaga za črpanje 3,2
milijarde evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada.

Operativni program lahko najdete tukaj.

Vsi, ki želite več informacij glede priprave delegiranih in izvajalskih aktov ter smernic v okviru evropske kohezijske politike 20142020 na ravni EU, lahko informacije najdete na naslednji povezavi.
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Obvestila
Jamstvo za mlade
ala

Program Jamstvo za mlade je namenjen predvsem preprečevanju socialne izključenosti mladih, saj bo mladim brezposelnim
omogočena aktivacija v roku štirih mesecev od nastopa brezposelnosti.

Več informacij o jamstvu za mlade lahko najdete tukaj.

Oddaja prava ideja

S septembrom se je pričela nova sezona oddaj Prava ideja, ki si jih lahko ogledate ob četrtkih ob
21.30 na TVSLO 1. Za zamudnike pa so na voljo v arhivu oddaj. Oddaje je sofinancirala tudi Evropska
unija.

Razpisi EKSRP in ESPR
Obveščamo vas, da si na naslednjih povezavah lahko pogledate razpise Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Razpisi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
Razpisi Evropskega sklada za ribištvo

Kontakt
Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog informiranja in obveščanja javnosti,
se lahko obrnete na kontaktno osebo za informiranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja:



Nataša Rojšek: natasa.rojsek@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 še učinkoviteje dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na
elektronski naslov info.svrk@gov.si.

Oblikovala in uredila:
Nataša Rojšek
Lektura:
Nataša Kogej

www.eu-skladi.si

11/2014
9

