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Evropski socialni sklad
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, v vlogi organa upravljanja je potrdila naslednje javne razpise in programe, ki jih
izvajajo posredniška telesa v okviru Operativnega programa za razvoj človeških virov za obdobje 2007 – 2013:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

MDDSZ je skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo programe tudi izvajal, pripravilo naslednje programe:
1.

Usposabljanja na delovnem mestu 2009/2011
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je odobrila zvišanje sredstev za program, za katerega je
sedaj na razpolago 18. 115.288,24 EUR.
Programu smo podaljšali tudi rok za oddajo ponudb.
Javno povabilo izvajalcem usposabljanja – delodajalcem za izvedbo programa bo podaljšano do predvidoma
novembra 2011.
Več na: http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess

2.

Institucionalno usposabljanje in Priprave na NPK
Namen programa je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in temeljnih veščin
(ključnih kompetenc) za brezposelne osebe, izboljšanje pogojev vstopa na trg dela in v zaposlenost iskalcev zaposlitev in neaktivnih oseb. V okviru izvajanja aktivnosti za usposabljanje in izobraževanje brezposelnih in neaktivnih
oseb so predvidene tudi akcije ozaveščanja o pomenu izobrazbene ravni in usposobljenosti ter pridobljenih znanj,
veščin in kompetenc za vsakega posameznika.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki predstavljajo upravičene stroške za ta program je 18.000.000 EUR.
Več informacij:
Za iskalce zaposlitve:
Institucionalno usposabljanje: predstavitev programa
Priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK): predstavitev programa

3.

Certifikat »Družini prijazno podjetje«
Podeljevanje certifikata Družini prijazno podjetje je revizorsko svetovalni postopek, katerega namen je izboljšanje
situacije pri prijaviteljih na področju upravljanja s človeškimi viri, ki je pomemben element razvoja v trenutnih
zaostrenih finančno gospodarskih razmerah.
Projekt se izvaja v okviru Evropskega socialnega sklada.
Skupna okvirna višina, ki se dodeluje v okviru tega projekta je 1.006.184 EUR od tega je prispevek EU 85 % in slovenska udeležba 15 %. Projekt pa bo trajal od 1.1.2011 do 31.11. 2015.
Javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje 2011 je odprt s 1. marcem 2011.
Poziv je odprte narave in se za leto 2011 zaključi 30. novembra 2011.
Več informacij na spletni strani Ekvilib Inštituta: certifikat
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Program »Priložnost zame«
Namen programa, ki ga bo izvajal upravičenec, je spodbujanje zaposlovanja in pomoč pri ohranjanju zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljne skupine na celovit način, ki bo vključenim osebam omogočil intenzivno in celovito podporo pri
delovni in socialni reintegraciji ter s pomočjo ukrepov informiranja, motiviranja ter spremljanja hkrati vplival na ozaveščanje delodajalcev in širše javnosti ter pripomogel k odpravljanju predsodkov, povezanih z zaposlovanjem ranljivih
skupin na trgu dela.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki predstavljajo upravičene stroške za ta program je 8.604.650,00 EUR.
Program se izvaja v letu 2011 in 2012.
Več informacij na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad.

5.
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Program »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«
Namen programa je celovito in sistematično pristopiti k vzpostavitvi sistema in pobud za povezovanje usposabljanj
zaposlenih ter potreb na trgu dela, ki bodo opravljale strukturna neskladja, izboljšala kvalifikacijsko strukturo človeških
virov in povečala mobilnost in zaposljivost. Cilj programa je vlaganje v ljudi, v katerih bo človeški kapital zagotavljal
večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti, kar je najboljši način za večjo zaposlenost, socialno
vključenost, zmanjšanje regionalnih razlik in višji življenjski standard.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega programa je 10.574.504,74 EUR.
Ponudbe lahko ponudniki vložijo od objave javnega povabila do podelitve sredstev oziroma najkasneje do 31.7.2011.
Več informacij in vsa dokumentacija javnega povabila je na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov
in štipendije - http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javno-povabilo-za-sofinanciranje-projektov-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih-2011/.

Ministrstvo za šolstvo in šport
1.

Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013
Namen javnega povabila je večja dostopnost izobraževanja, povečanje splošne izobraženosti odraslih do zaključene
srednješolske izobrazbe ter zaposlitvenih možnosti posameznikov. Program je namenjen odraslim, ki so v dopolnjeni starosti 25 do 64 let, pridobili višjo raven izobrazbe do vključno V. stopnje v šolskih letih od 2007/2008 do
2012/2013.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki so na voljo za ta program, je 7.360.610,00 EUR. Od tega je za šolnine
namenjeno 6.923.610,00 EUR.
Vlagatelji lahko vloge oddajajo od dneva objave povabila do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do 15.7.2013.
Več informacij in vsa dokumentacija javnega povabila bo na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov
in štipendije:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobrazevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
1.

Javni razpis Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški
proces v letih 2011, 2012, 2013
Namen javnega razpisa je spodbuditi pretok strokovnjakov med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi organizacijami, gospodarskimi družbami in drugimi ustanovami, med študijskimi področji, panogami in državami ter vključevanje le-teh v razvoj
študijske in z njo povezane raziskovalne dejavnosti.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa je 1.785.462,00 EUR EUR.
Rok za oddajo vlog je za prvo odpiranje od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 13.6.2011 do 14.
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ure in za drugo odpiranje do 31.1.2012 do 14. ure.
Več informacij na spletni strani: http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=971.

Kohezijski sklad
Ministrstvo za gospodarstvo
1.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2014 (KNLB 3)
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 05. 09. 2013, morebitni ostali roki za
oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MG na naslovu http://www.mg.gov.si/ 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 na: http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=901

2.

Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011
do 2013 – UREE1
Razpisana sredstva: 6.5 mio EUR (sredstva za pokritje upravičenih stroškov), od tega 2.0 mio EUR v letu 2011, 2.0 mio
EUR v letu 2012 in 2.5 mio EUR v letu 2013
Roki za oddajo vlog: od 02. 03. 2011 v trimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v mesecu, do porabe sredstev.
Več informacij na: http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_
pi1[show_single]=893

3.

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2010, 2011 in 2012 (DOLB 2). Namen javnega
razpisa je sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.
Upravičenci do državne pomoči po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po
Zakonu o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št 65/09 UPB 3) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenci niso
mikro podjetja s sedežem v manjših naseljih. Prijavitelj ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave ali komponente naprav,
ki so del operacije. Podrobnejše informacije so na voljo v razpisni dokumentaciji.
Skupna višina nepovratnih sredstev: 6.000.000,00 EUR za leta 2010, 2011 in 2012.
Roki za oddajo vlog: vsak prvi delovni četrtek v mesecu, v trimesečnih razmikih, do porabe sredstev.
Več informacij na: http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=866

Ministrstvo za šolstvo in šport
1.

Javni razpis za energetsko sanacijo stavb srednjih šol in dijaških domov
Skupna višina nepovratnih sredstev: 16.000.000,00 EUR za leta 2011, 2012 in 2013.
Rok za oddajo vlog: javni razpis bo odprt do porabe sredstev.
Naslednji rok za oddajo vlog bo 20. oktober 2011, morebitni ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu
RS in na spletni strani MŠŠ na naslovu www.mss.gov.si najmanj 45 dni pred prvim predvidenim rokom za oddajo vlog.
Več informacij na: http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1124
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Evropski socialni sklad
Projekt »Z roko v roki« - medgeneracijsko sožitje
V okviru 3. razvojne prioritete Razvoj človeških virov in
vseživljenjskega učenja 3.1. prednostne usmeritve Izboljšanje
in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja se
je izvajal projekt »Z roko v roki« - medgeneracijsko sožitje.
Vrednost projekta znaša 102.000,00 EUR.
Na Gimnaziji Slovenj Gradec so oblikovali projekt, ki je pod
pokroviteljstvom Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskega socialnega sklada omogočil povezavo dveh vrtcev
(Vrtca Dravograd in Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj
Gradec), štirih osnovnih šol (Osnovne šole Franja Goloba
Prevalje, Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd, Druge
osnovne šole Slovenj Gradec in Prve osnovne šole Slovenj
Gradec), dveh gimnazij (Gimnazije Ravne na Koroškem in
Gimnazije Slovenj Gradec) ter treh domov starostnikov iz
koroške regije (Koroškega doma starostnikov Dravograd poslovni enoti Črneče in Slovenj Gradec ter Doma starejših
Na Fari, Prevalje). Vsebinsko zasnovanega na ideji medgeneracijskega sožitja, smo zanj izbrali simbolni naslov »Z roko v
roki«.
Z roko v roki je medgeneracijski projekt, s katerim so si
prizadevali vzpostaviti in razširiti solidarnost in sožitje med
generacijami v okviru aktivnega in kreativnega preživljanja
prostega časa.
Vrtčevski otroci, učenci in dijaki so skupaj s svojimi mentorji
učitelji pogosto obiskovali enega izmed domov starostnikov,
kjer so v družbi s stanovalci doma izvedli določeno aktivnost
in na ta način krepili medgeneracijsko sožitje ter aktivno
preživljali prosti čas. Najmlajši, vrtčevski otroci so stanovalce
doma razveseljevali na aktivnosti pozdrav pomladi, kjer so
skupaj z njimi urejali cvetlični nasad in ustvarjali spomladanske izdelke na likovni delavnici. Ne le ob dnevu starostnikov, temveč tudi ob drugih priložnostih (ob novem letu,
praznovanjih rojstnih dni idr.) so jih obiskali ter jim, igrivo in
radostno kot to najmlajši znajo, zapeli, zaigrali in zaplesali.
Tudi za pusta so jih obiskali in jim priredili pravo pustno
rajanje, za novo leto, so za vsakega izmed starostnikov izdelali

novo-letno voščilnico in jim jo poklonili. Za stanovalce doma
in skupaj z njimi so izdelali mnogo likovnih izdelkov, ki sedaj
krasijo stene ali police njihovih sob v domu. In še bi lahko
naštevali, saj je prav vsakdo v projekt vložil več, kot so sprva
načrtovali.
Podobno kot vrtčevski otroci so aktivno preživljali prosti
čas skupaj s stanovalci doma tudi osnovnošolci. S stanovalci doma so se srečevali ob več kulturnih večerih in drugih
glasbenih prireditvah, na katerih so nemalokrat navdušili
stanovalce s svojo mlado energijo in nadarjenostjo. Skupaj s
stanovalci doma so na zeliščarski delavnici spoznavali zelišča
in izdelovali prave domače namaze in druge zeliščne dobrote,
ki so jih skupaj nato tudi pojedli. Pa pustovanje – na ustvarjalni delavnici izdelovanja pustnih mask so stanovalcem
pomagali izdelati čudovite pisane pustne maske, tako da so
lahko pustno rajali tudi stanovalci doma. Ob novoletnem
času je zadišalo ob peki božično-novoletnega peciva, stare
dobre recepte, ki so jih učencem zaupali stanovalci, pa so
učenci zbrali v knjižici. Veselo je bilo tudi ob veliki noči, ko
so učenci in starostniki skupaj izdelovali snope in barvali velikonočne pirhe. In olimpijada starih iger – učenci so skrbno
pri starostnikih poizvedovali, kako so se igrali nekoč, nato pa
skupaj z njimi priredili pravo olimpijado starih iger.
Medgeneracijsko sožitje so razvijali in krepili tudi dijaki, ki so
skupaj s stanovalci doma kiparili in ustvarjali čudovite vaze,
posodice in kipce na kiparskih delavnicah. Stanovalcem so
pripravili poldnevno strokovno ekskurzijo po Koroški, na
kateri so obiskali kraje, ki so stanovalcem posebej všeč in so
si jih želeli ogledati. Organizirali in izpeljali so čisto pravi in
obsežni obnovitveni tečaj nemščine, na katerem so stanovalce enkrat tedensko učili oziroma z njimi obnavljali nemški
jezik. Skupaj s stanovalci domov so potovali skozi potopisna
predavanja, ki so jih pripravili zanje, ter se z njimi veselili
in družili na več glasbenih in družabnih prireditvah. Bili so
izjemni kulturni ustvarjalci na literarnih večerih in skupaj s
starostniki celo igralci v pravi dramski igri!
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Vir fotografij: http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/Strukturni_skladi/Gradivo_Strukturni_skladi_SC_Slovenj_Gradec_Z_roko_v_roki_na_Prvi_OS.pdf
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Medpodjetniški izobraževalni center Velenje

Otvoritev Razvojno didaktičnega energetskega poligona
Razvoj Medpodjetniškega izobraževalnega centra se je
začel leta 2004 z odprtjem vrat zgradbe MIC 1, leta 2007
sta se ji pridružili še zgradbi MIC 2 in MIC 3. Na MIC-u
potekajo naslednje dejavnosti: izobraževanje, funkcionalna
usposabljanja, raziskave, razvoj, projektiranje in prototipna
izdelava, projektno delo, energetski inženiring, raziskovalne
in izobraževalne dejavnosti na energetskem poligonu, promocijsko-storitvene dejavnosti in sodelovanje s socialnimi
partnerji.
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V petek, 17. 6. 2011 so uradno odprli nov del centra in sicer
Razvojno didaktični energetski poligon. Le ta je bil sofinanciran v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013 in se nahaja
v zgradbi MIC 2. Skupna vrednost projekta je bila skoraj 3
mio EUR, od tega je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 2,5 mio EUR (EU del in SLO del). Glavni namen
projekta je bil vzpostaviti najsodobnejši razvojno didaktični
poligon, v katerem bodo strokovnjaki različnih profilov
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usposabljali ljudi, razvijali, preizkušali, testirali različne inovativne in tehnološke rešitve na področju obnovljivih virov
energije in učinkovite rabe energije.
Energetski poligon predstavlja zaključeno celoto laboratorijev in zunanjih energetskih naprav postavljenih s ciljem
nazornega prikaza izkoriščanja obnovljivih virov energije in
njihove učinkovite rabe. Na laboratorijski opremi s praktičnimi vajami slušatelji pridobijo osnovna znanja in veščine
izkoriščanja obnovljivih energij, na zunanjih energetskih
napravah pa imajo možnost izvesti vaje v realnem okolju in
izdelati projektne naloge na realnih energetskih napravah. V
okoljevarstvenem laboratoriju slušatelji preučujejo vplive izkoriščanja in pretvorbe energije na okolje. S kemičnimi analizami in biološkimi raziskavami v laboratoriju in na zunanjem
delu poligona pa lahko s pridobljenimi rezultati potrdijo ali
ovržejo postavljene teze.
Na območju energetskega poligona se poleg laboratorija
za obnovljive vire energije z okoljevarstvenim laboratorijem nahajajo tudi pasivna hiša in druge zunanje energetske
enote: geotermalne, termo solarne in sončno fotovoltaične
naprave ter vetrna elektrarna.
Glavne dejavnosti, ki jih omogoča poligon so: delo z obnovljivimi viri energije v realnem in laboratorijskem okolju, uporabo in izvedbo didaktičnega sistema soproizvodnje toplote
in električne energije v kombinaciji s toplotno črpalko,
vsakdanje delo in raziskave v pasivnem energetskem okolju
s samozadostno energijsko oskrbo in uporabo sodobnih
gradbenih, energetskih in informacijsko-komunikacijskih
tehnologij, prikaz in sledenje energetskih parametrov s
pomočjo energetskega monitoringa, demonstracijsko energetsko svetovanje, izobraževanje in usposabljanje s področij
obnovljivih virov in učinkovite rabe energije.

Pasivna hiša
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Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je izdala brošuro
»Razvijamo se s sredstvi EU«. Brošura vključuje informacije na splošno o operativnih programih in
primerih dobrih praks - www.eu-skladi.si/za-medije/brosure..
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Z dnem 01.12.2010 je zaživel prenovljen portal evropske kohezijske politike na
spremenjenem naslovu www.eu-skladi.si.

Najpogostejša vprašanja glede navodil za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih

v programskem obdobju 2007-2013, najdete na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-zaizvajanje-kohezijske-politike-2007-2013

Kontaktne osebe institucij, ki so vključene v izvajanje kohezijske politike, najdete na spletni strani http://www.eu-skladi.si/kontakti#c1=kontakt&c0=40
Urad vlade za komuniciranje

Evrofon 080 2002
Na brezplačni telefonski številki lahko zastavite vprašanja ali naročite publikacije in gradiva v zvezi s članstvom Slovenije v EU
vsak delavnik od 9. do 19. ure.
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: Urška Maček, urska.macek@gov.si

Seznam upravičencev, ki so bili deležni finančne pomoči Evropske unije, je objavljen na spletni strani:
http://www.eu-skladi.si/razpisi#c1=upravicenec&c0=40.

Pozivamo vas, da lahko 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 euskladi.svlr@gov.si.
Prijetno branje vam želimo!
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