Kohezijski e-kotiček

Obvestila

November, Številka 60

Aktualni razpisi

www.eu-skladi.si

Projekti

/EUskladi

Kohezijski e-kotiček

11/2013

www.eu-skladi.si

Kohezijski e-kotiček

/EUskladi

11/2013
1

PREDSTAVITEV PROJEKTOV ESRR

ni Vesolje ni več rezervirano le za velike države in
industrijske konglomerate, ampak se je z
občutnim znižanjem stroškov razvoja, izstrelitve
in
uporabe
mikro
in
nano
satelitov
demokratiziralo tako v geopolitičnem kot tudi
finančnem pogledu. Center odličnosti Vesolje-SI
je bil ustanovljen z namenom, da bi združil
akademske, znanstvene in tehnološke potenciale
na
področju
Slovenije
ter
slovenskim
znanstvenikom in inženirjem ponudil možnost
konkurenčnega sodelovanja pri vesoljskih
raziskavah in misijah. Hkrati tudi slovensko
javnost povezujejo s temi, za celotno družbo
izredno pomembnimi in dostikrat nevidnimi
procesi.

Raziskave, razvoj in uporaba mikro in nano
satelitskih tehnologij predstavljajo eno izmed
najperspektivnejših strateških področij za
vključevanje slovenskih raziskovalnih institucij
in podjetij v mednarodne RR ter komercialne
aktivnosti povezane z vesoljem. Ker je področje
razmeroma novo, nudi dobre priložnosti za
iskanje tistih RR niš, kjer se razpoložljive
kapacitete v EU ne podvajajo.

Center odličnosti Vesolje-SI bo prispeval k bistvenemu zmanjšanju
razkoraka med tehnološko visoko razvitimi državami Evrope in
Slovenijo, ki se po vlaganjih v področje vesoljskih raziskav uvršča zelo
nizko celo med novimi članicami EU.
Nove tehnologije za interaktivno daljinsko zaznavanje bodo tudi
znatno prispevale k lokalnemu in globalnem zavedanju o pomembnih
okoljskih in družbeno-ekonomskih dejavnikih povezanih s podnebnimi
spremembami, vremenom, hidrologijo, gozdarstvom, kmetijstvom,
načrtovanjem prostora in nevarnostmi za naravne katastrofe.

V Centru odličnosti Vesolje-SI so prepoznali ta
izredni potencial porajajočih tehnologij in
aplikacij ter se združili v konzorcij, sestavljen iz
akademskih ustanov in visoko tehnoloških malih
ter srednje velikih podjetij, v katerem deluje
46 raziskovalcev ter inženirjev.
Center odličnosti Vesolje-SI Sloveniji omogoča
učinkovito vključevanje v mednarodne raziskave
na področju vesoljskih znanosti in tehnologij. Ta
prizadevanja so močno podprta tudi z mrežo
strateških EU partnerjev iz Švedske, Nemčije,
Francije, Nizozemske, Velike Britanije in
Avstrije, ki konzorciju zagotavljajo dostop do
raziskav ter razvoja najnaprednejših vesoljskih
misij PRISMA, LAPAN-TUBSAT, VENUS in GAIA.

Zemeljska postaja

Testni satelitski prelet si lahko ogledate tukaj.
Foto: arhiv upravičenca
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PREDSTAVITEV PROJEKTOV ESRR

Podjetji KOLEKTOR ETRA d.o.o. in SENČAR d.o.o. sta združili
moči z raziskovalnimi institucijami (Univerzo v Mariboru,
Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter
Laboratorijem za elektrooptiko in senzorske sisteme) in razvili
ter izdelali prototip naprednega inteligentnega transformatorja
višjih moči in napetosti, ki omogoča manjšo porabo energije,
zaradi zmanjšanega hrupa pa tudi možnost namestitev v bližini
urbanih naselij. V transformator je vgrajen tudi merilni sistem,
ki omogoča nadzor delovanja transformatorja skozi njegovo
celotno življenjsko dobo.

V sklopu projekta je bila razvita tudi programska
oprema za preračun transformatorja, s čimer je
bistveno olajšano delo projektanta pri hitrem preračunu
in oceni stroškov transformatorja, močno poenostavljen
in skrajšan je preračun konstrukcije in razvit nov način
navijanja transformatorskih navitij, ki omogoča cenejšo
izdelavo navitij.

Zaradi manjšega hrupa je mogoča transformacija električne
energije tudi na področjih z gosto poselitvijo in posebnih
dejavnosti (urbana središča, šole, bolnice), kjer veljajo strožje
uredbe glede emisija hrupa. Nizke izgube transformatorja
dolgoročno pomenijo neposreden prihranek energije za kritje
izgub, s tem manjšo porabo v sistemu, manjšo potrebo po
proizvedeni energiji in posledično manjše emisije v okolje.
Monitoring sistem transformatorjev omogoča vpogled v
delovanje in staranje transformatorja. S tega vidika je mogoče
natančnejše napovedovanje preostale življenjske dobe
transformatorja in lažje odločanje o morebitnem remontu ali
zamenjavi.

Trend v svetu na področju prenosa električne energije
gre v smeri višanja prenosnih napetosti, ker to pomeni
manjše sistemske izgube. Prehod na transformatorje
višjih moči in višjega napetostnega nivoja pomeni za
podjetje konkurenčno prednost. Rezultate projekta že
uspešno
uporabljajo
pri
izdelavi
energetskih
transformatorjev, nov segment, ki so ga začrtali s
projektom pa bo zagotavljal rast podjetja tudi v
prihodnosti.

Foto: arhiv upravičenca
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PREDSTAVITEV PROJEKTOV ESRR

E-turist je spletna storitev, ki uporabniku na podlagi
njegovih zanimanj in časovnih omejitev pripravi prilagojen
načrt ogleda s pomočjo inteligentnih metod za priporočanje
in načrtovanje. Storitev so razvili v Inštitutu Jožef Stefan.

E-vratar je razvojna rešitev podjetja INTECHLES
d.o.o., ki ima lastnosti in sposobnosti sistemskega
gradnika pametne hiše s ciljem, da spremlja, varuje
ter asistira stanovalce v hiši oziroma stanovanju 24 ur
na dan, 7 dni v tednu. Da predstavlja novost izkazuje
20. mesto, ki ga je sistem dosegel v tekmi s 127-imi
prijavljenimi inovacijami, v okviru 8. Slovenskega
foruma inovacij.
Inteligentni sistem e-vratar, ki je sicer še v fazi
raziskav, bo simuliral človeškega vratarja. Temelji na
metodah umetne inteligence (možgani), krmilniku
(živci), naboru senzorjev (oči in ušesa), vratih z
elektromehansko ključavnico (roke) in tabličnem
računalniku (komunikacijska sredstva).

E-vratar prepozna uporabnike, jim odklepa in zaklepa
vrata ter posreduje fotografije obiskovalcev, govorna
sporočila, relevantne podatke in opozorila ki jih
pošlje tudi preko SMS in e-pošte. Sistem se upravlja z
zaslonom na dotik ali na daljavo prek spletnega
vmesnika in aplikacije za telefon, prek katerih
omogoča tudi domofon na daljavo in prenos slike iz
kamere v živo. Sistem komunicira v naravnem jeziku
in razume ukaze in vprašanja, npr. »Odkleni vrata
obiskovalcu!« in »Kdaj so prišli otroci domov?«. V
povezavi s pametnim domom pa lahko varčuje z
energijo, upravlja naprave na daljavo in poveča
udobje bivanja.

Foto: arhiv upravičencev
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PREDSTAVITEV PROJEKTOV ESRR
Mladinski center in Hotel Trbovlje

trbovlje

Mladinski center Trbovlje (MCT) je leta 2011 odprl vrata
novih prostorov, za katere je pridobil sofinanciranje za
izgradnjo mladinskega centra z nočitvami. Lociran je v
središču mesta, v neposredni bližini Zavoda za kulturo,
knjižnice, regionalnega muzeja, društva upokojencev in
glavne ceste. To je bil glavni vzrok za veliko
nasprotovanje gradnji, saj so bili glavni očitki javnosti,
da mladina ne sodi v tak kulturni okoliš. Pomislek je bil
tudi, da se bo z izgradnjo mestu odvzela zadnja zelenica
v dolini, saj naj bi porušili lepa in stara drevesa. Niti
tabla z načrti takrat ni pomagala utišati jeznih
someščanov.

Pravijo, da jeznih someščanov ni več. Mladina nič ne
razgraja, pravzaprav vedno pospravi smeti za sabo, še več –
počistijo tudi za drugimi. Mednarodni gosti obiskujejo
sosednjo menzo društva upokojencev, gostje hotela imajo na
voljo vse informacije o Zasavju le nekaj metrov proč, trg
pred mladinskim centrom pa služi za odličen prireditveni
prostor, ki ga je posvojila celotna lokalna skupnost.

Jeza pa ni trajala dolgo, saj je objekt odlično umeščen v
prostor in lepo zapolnjuje center mesta. Upošteval je vse
zahtevne urbanistične usmeritve, ki so naročale nizko
gradnjo, ki zagotavlja pogled na prekrasen mozaik
sosednje stavbe in ne zapira zgornje ulice. Ogromna
stara vrba neposredno pred vhodom objekta pa daje
občutek, kot da mladinske center tam stoji že vrsto let.
V letu 2012 so za vsak evro, ki ga je prispevala občina
Trbovlje na trgu ali preko razpisov pridobili dodaten
evro. Vsa sredstva so namenjena izvajanju programa za
mlade, ki temelji na pridobivanju neformalnega znanja
mladih, spodbujanju mladih k socialnem vključevanju in
aktivni participaciji, jih informira o možnostih in
omogoča zdravo ter prijetno preživljanje prostega časa.
MCT zelo aktivno izvaja mednarodno učno mobilnost tako
za posameznike kot za skupine. V okviru različnih
mednarodnih projektih je do sedaj gostil preko 350
mladih in mladinskih delavcev iz cele Evrope, v tujino so
poslali preko 100 mladih iz Slovenije in izvedli ali
sodelovali so v več kot 80 mednarodnih projektih. V
mladinskem centru je v letu 2013 zaposlenih deset ljudi,
od tega so štirje financirani iz projektov, ne iz
občinskega proračuna. Poleg redno zaposlenih pa dnevno
pri projektih sodeluje še 5 študentov in dijakov.

Mladinski center postaja skupnostni center, kjer svoje
aktivnosti izvajajo različna lokalna društva in druge
organizacije, neodvisno od starosti ali interesa. Prostor je
zračen, topel in spoštljiv do vseh drugačnih. Še vedno pa se
najde kdo, ki meni, da tja ne sme, ker na oknih piše
»mladinski«. Pa jim kar hitro pojasnijo, da imajo vsi
mladinca še v sebi.

Gradnja objekta je znašala skoraj milijon
evrov, od tega je znašal delež ESRR
600.000,00 evrov, ostalo pa je financirala
občina Trbovlje, ki delno financira tudi
program mladinskega centra.
Foto: arhiv upravičenca
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PREDSTAVITEV PROJEKTOV ESRR
Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

trbovlje

Goriški muzej je pokrajinski splošni muzej, ki deluje na
območju 11 občin. S svojim delovanjem pokriva območje
historične Goriške oziroma tisti njen del, ki je danes v
Sloveniji. Ustanovljen je bil leta 1952 na gradu
Kromberk, od leta 2012 pa ima s pomočjo 1,6 milijona
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj nov
sedež v sklopu Vile Bartolomei v Solkanu.

Z izgradnjo prostorov za upravo in kustodiat v Solkanu se
je uresničil dolgoletni cilj razvoja Goriškega muzeja, da
dotedanji sedež muzeja – grad Kromberk – skupaj z
grajskim parkom, amfiteatrom, lapidarijem, poročno
sobo, muzejsko trgovino in gostiščem postane osrednja
muzejska turistična in kulturna destinacija na Goriščem.
Na gradu so na ogled postavljene najlepše etnološke,
arheološke, zgodovinske in umetnostne zbirke. Muzej
tesno sodeluje tudi z okoliškimi pokrajinskimi muzeji in s
Slovenci v Italiji.

Novi muzejski prostori so omogočili Goriškemu muzeju, da
strokovno pomaga pri uresničevanju in načrtovanju
turističnih naložb v regiji ter pripomore k odpiranju novih
delovnih mest v turističnem gospodarstvu. S tem je postal
pomemben generator razvoja kulturnega in zgodovinskega
turizma na eni strani ter pomemben dejavnik razvoja
znanosti in izobraževanje na drugi. Sodobna muzejska
infrastruktura omogoča, da se preko muzeja med seboj
aktivno povezujejo vsi subjekti, ki delujejo na področju
turizma, šolstva, kulture in upravljanja z okoljem.
V muzeju so oblikovani oddelki za pedagoško in andragoško
dejavnost, za strokovno usposabljanje in za vodenje
projektov, kjer so na voljo izobraženi delavci, moderno
opremljeni prostori kustodiata, čitalnice, specializirane
knjižnice, arhiva, hemeroteke, dokumentacije, filmoteke,
fototeke, diateke in avdioteke.
Nov muzejski center v Solkanu je hkrati ovrednotil do
sedaj nepravilno rabljen dragoceni urbani prostor, v
urbanističnem in kulturnem pogledu povezal Solkan z Novo
Gorico ter izboljšal degradirano okolje v starem predelu
Solkana.

Foto: arhiv upravičenca

www.eu-skladi.si

/EUskladi

Kohezijski e-kotiček

11/2013

6

NEPOSREDNE POTRDITVE PROJEKTOV
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne
sklade in Kohezijski sklad je izdalo v mesecu novembru naslednje odločbe:

Evropski socialni sklad
1.
1.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa
upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je
potrdilo projekta »Dvig jezikovnih kompetenc pedagoških delavcev
pri jezikih manjšin v italijanskih šolah v Sloveniji in slovenskih oz.
dvojezičnih šolah v Italiji« in »Dvig jezikovnih kompetenc
pedagoških delavcev v jeziku manjšin v dvojezičnih vzgojnoizobraževalnih zavodih Prekmurja in Porabja«. Gre za vzpostavitev
partnerstev in sodelovanja med sodelujočimi šolami in univerzami iz
Slovenije in Italije oz Madžarske, za katere bo Evropski socialni
sklad prispeval 510.000 evrov.
Več na naslednji povezavi.

2.
OB
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa
VO
upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je
ZN
potrdilo projekt »Vseživljenjsko učenje ravnateljev – usposabljanje
IC vodenje šol in vrtcev III« (VŽU III). Projekt v vrednosti
za
A
274.330,00
bo v višini 85% oz 233.180,50 evrov sofinanciral
ILI
Evropski socialni sklad.
RS
Vedno
več raziskav kaže na pomen vodenja šol za izboljšanje dosežkov
KA
učencev in tudi mednarodne smernice EU in OECD poudarjajo
BI
usposabljanje vodij v izobraževanju kot pomembno za učinkovitost
ST
šolskih sistemov, ki morajo prispevati k izboljšanju konkurenčnosti na
RI
globalnem trgu držav članic.
CA
Več
na naslednji povezavi.
1.

3.
OB
VO
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa
ZN
upravljanja
za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je
IC
potrdilo
odločbo o dodelitvi sredstev za program »Sofinanciranje
A
spodbud
delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z
ILI
delom
po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letu
2014«.
Projekt v vrednosti 2.700.000,00 bo v višini 85 odstotkov oz
RS
2.295.000,00
evrov sofinanciral Evropski socialni sklad.
KA
BI
Več na naslednji povezavi.
ST
RI
CA
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NEPOSREDNE POTRDITVE PROJEKTOV
Evropski sklad za regionalni razvoj
1.
1.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa
upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je
izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za izgradnjo obvoznice Ilirska
Bistrica. S projektom bo zagotovljena ustrezna zmogljivost
obstoječega cestnega omrežja in zmanjšan tranzitni promet skozi
strnjeno naselje, s čimer se bo povečala pretočnost prometa. Za
projekt v skupni vrednosti 16,5 milijona evrov bo približno 12
milijonov evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.
Več na naslednji povezavi.

2.
2.

1.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa
upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je
izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za celovito ureditev kompleksa
Park vojaške zgodovine - 1. faza. Namen projekta je ohranitev
vojaško-tehnične in vojaško-zgodovinske infrastrukture. Za projekt
v skupni vrednosti 4,3 milijone evrov bo dobre 3 milijone evrov
prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.
Več na naslednji povezavi.

3.
2.

1.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa
upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je
izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Infrastruktura
meroslovnega sistema – Ionizirajoče sevanje«. Vrednost projekta, ki
bo prispeval k posodobitvi slovenskega meroslovnega sistema na
področju ionizirajočega sevanja, je 120.000,00 evrov. Evropski
sklad za regionalni razvoj bo prispeval 85 odstotkov vrednosti oz.
102.000,00 evrov.

Več na naslednji povezavi.
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AKTUALNI RAZPISI – Evropski sklad za regionalni razvoj
1.

Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE
RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 - RNP 2013

Predmet javnega povabila je zbiranje posameznih prijav oziroma projektnih predlogov podjetij za sodelovanje v Programu
za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013 (v nadaljevanju RNP 2013). Prijava
posameznega razvojno raziskovalnega projekta mora vključevati izvajanje aktivnosti z namenom ustvarjanja novih ali
izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo
prototipov, blagovnih znamk, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj, poslovnih praks in
trženja razvijajo nove, oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.
Razpisana vrednost sredstev je 30.000.000,00 EUR.
Roki za prispetje prijav:
- 16. 12. 2013 do 10.00 ure za obravnavo na prvem odpiranju,
- 15. 01. 2013 do 10.00 ure za obravnavo na drugem odpiranju,
- 14. 02. 2013 do 10.00 ure za obravnavo na tretjem odpiranju,

Več informacij:

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2013-10-25-SPREMEMBA-IN-DOPOLNITEV---Javno-povabilo-podjetjem-za-oddajo-prijavin-sodelovanje-v-PROGRAMU-ZA-SPODBUJANJE-RAZVOJA-NOVIH-PRODUKTOV-V-LETI

AKTUALNI RAZPISI – Kohezijski sklad
1.

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 6. 3. 2014, 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.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskegaogrevanja-na-lesno-biomaso-za-obdobje-905/
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AKTUALNI RAZPISI – Evropski socialni sklad
1.

Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«

Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov izvajanja mentorstva za mlade, iskalce prve zaposlitve.
Namen javnega povabila je z medgeneracijskim prenosom znanj in izkušenj prispevati k večji zaposljivosti in konkurenčnosti
mladih in starejših delavcev.
Razpisana sredstva: 2.994.000,00 EUR.
Ponudbo lahko ponudniki vložijo od 29. 11. 2013 do razdelitve razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 31. 1. 2014.
Več informacij:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/novica/n/sprememba-javnega-povabila-mentorstvo-za-mlade/

2.

Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje neposrednega sodelovanja dodiplomskih in podiplomskih študentov
visokošolskega študija, visokošolskih zavodov ter gospodarstva. Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v
Republiki Sloveniji, ki so na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije vpisani v razvid visokošolskih
zavodov.
Razpisana sredstva: 2.820.000,00 EUR.
Rok za oddajo vloge je 16. 12. 2013.
Več informacij:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-po-kreativni-poti-doprakticnega-znanja/

3.

Javni razpis za izbor izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije

Predmet javnega razpisa je izbor kakovostnih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije (VKO), ki jim sklad na podlagi
javnega razpisa prizna sposobnost za izvajanje vseživljenjske karierne orientacije in jih uvrsti na seznam izvajalcev VKO.
Rok za oddajo vloge je 1. 3. 2014.
Več informacij:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-izbor-izvajalcev-vsezivljenjske-karierneorientacije-v-okviru-programa-vsezivlje/

4.

Aktualni programi ESS na Zavodu RS za zaposlovanje (usposabljanje na delovnem
mestu, institucionalno usposabljanje, priprave na NPK/TPK, spodbujanje
samozaposlovanja)
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OBVESTILA
NAPOVED DOGODKOV
2.12.2013 – Nacionalni forum socialnega
podjetništva

V ponedeljek 2. 12. 2013 s pričetkom ob 9.00 uri v dvorani Povodni mož na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani bo potekal Nacionalni forum socialnega podjetništva z naslovom "Investirajmo
v neizkoriščene potenciale Slovenije". Namen foruma je pospešiti razvoj družbeno odgovornega
podjetništva v Sloveniji.
Udeležba na forumu je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna
prijava na e-naslov: info@fsp.si najkasneje do danes - 29. 11. 2013.
Več informacij na naslednji povezavi.

Srečanje ustvarjalcev in gospodarstvenikov
Po zaključku foruma bo sledil ogled Pop-up doma in srečanje z ustvarjalci s pričetkom ob 18. uri v
Tobačni. Vzpostavljali se bodo novi svetovi, prepletale vezi in pokazalo tisto, kar prepogosto ostaja
skrito – potencial domačih kreativnih industrij.
Pop-up dom je enomesečni dogodek sodelovanja teorije in prakse. Predstavlja prodajno razstavo
produktov slovenskih ustvarjalcev ter sodobno pisarno namenjeno skupnemu delu, povezovanju
in sodelovanju.
Več na spletnih straneh Pop-up doma.

LEPO VABLJENI!
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OBVESTILA
Ste se domislili, kako premagati visoko brezposelnost? Mislite, da bi znali izboljšati delovne pogoje ljudi, ki so
obtičali na slabo plačanih delovnih mestih – zaradi svojega spola, starosti, socialnega statusa, invalidnosti?
Morda veste, kako povečati možnosti za 27 milijonov evropskih prebivalcev, ki so ostali brez dela? Potem
sodelujte na drugem evropskem natečaju za najboljše socialne inovacije!

V decembru bodo sprejeti nekateri dokumenti povezani z izvajanjem Evropske kohezijske politike v novem
programskem obdobju 2014-2020. Vsi, ki želite več informacij glede priprave delegiranih in izvajalskih aktov
ter smernic v okviru evropske kohezijske politike 2014-2020 na ravni EU, lahko informacije najdete na
naslednji povezavi.
V decembru bodo potekale različne aktivnosti v luči priprav slovenskih dokumentov kot podlage za črpanje
evropskih sredstev v obdobju 2014-2020, zato spremljajte spletno stran www.eu-skladi.si in www.mgrt.gov.si.

Zanimive in aktualne oddaje Prava ideja si lahko ogledate vsak četrtek ob 21:30 na TVS 1. Arhiv oddaj, ki jih
sofinancira tudi Evropska unija, si lahko ogledate tukaj.

Center ponovne uporabe Tuncovec, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada si lahko ogledate v
naslednjem prispevku.
Ste tudi vi posneli film/video o sojem projektu? Pošljite nam ga in z veseljem ga bomo delili naprej.

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje operacij, vključno z izvajanjem nalog informiranja in
obveščanja javnosti o operaciji, 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 dosegale svoj namen. Svoje predloge
lahko pošljete na elektronski naslov obvescanje-tp.mgrt@gov.si.
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