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Kohezijska politika ostaja v Sloveniji tudi po letu 2013
Vprašanje prihodnosti evropske kohezijske politike za obdobje 20142020 je za Slovenijo ključnega pomena, saj predstavljajo sredstva
Evropske unije znaten deleţ njenih razvojnih spodbud. Evropska
komisija je svojo vizijo kohezijske politike predstavila 6. oktobra 2011
in jo razume kot finančni instrument EU, ki drţavam in regijam pomaga
odpravljati ovire za hitrejši razvoj ter tako prispeva k ekonomski,
socialni in teritorialni koheziji. Kohezijska politika naj bi bila po novem
bolj strateško naravnana, bolj osredotočena na ključne prioritete in
teme, bolj prepletena z ustreznim javnofinančnim, poslovnim in
institucionalnim okvirom, prav tako pa naj bi bil večji poudarek
namenjen doseganju rezultatov.
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Ob začetku 2012

Bistveni spremembi, ki se obetata Sloveniji v prihodnjem programskem
obdobju, sta nekoliko niţja intenzivnost pomoči, ki izhaja iz višje
stopnje razvitosti kot v prejšnjem obdobju, ter delitev na dve in ne več
eno t. i. kohezijsko regijo. Navedena delitev nima vpliva na sredstva
Kohezijskega sklada, kot tudi ne na sredstva Evropskega teritorialnega
sodelovanja, predstavlja pa ključno okoliščino za finančno intenzivnost
in tudi pogoje financiranja iz strukturnih skladov. Skladno z zadnjimi
razpoloţljivimi podatki naj bi bila Vzhodna Slovenija še naprej deleţna
najugodnejšega reţima pomoči, saj po razvitosti ne dosega 75
odstotkov povprečne razvitosti EU na prebivalca. Potencialno bolj
delikatna
je
pozicija
Zahodne
Slovenije,
ki
vključuje
Osrednjeslovensko, Gorenjsko, Goriško ter Obalno-kraško regijo, saj
dosega povprečno razvitost 107 odstotkov povprečja EU.
Slovenija je z veseljem pozdravila rešitev, da se regijam, kot je Zahodna Slovenija, prizna poseben status, in sicer,
da je ta regija (v okviru Slovenije kot celote) v trenutni perspektivi pripoznana kot manj razvita. Ne glede na
učinek razdelitve na dve regiji je seveda ključno, da se tudi Zahodni Sloveniji omogoči dokončanje procesa
konvergence in trajne krepitve svoje konkurenčnosti. Poenostavljeno, gre za uvedbo t. i. varnostne mreţe, v okviru
katere nobena regija ali drţava ne bi bila deleţna prevelikega oz. enkratnega padca finančne pomoči. V Zahodni
Sloveniji tako lahko pričakujemo nekaj niţjo intenzivnost pomoči v Vzhodni Sloveniji (stopnja sofinanciranja naj bi
bila sicer v obeh regijah 75 odstotna), pri tem pa je z vidika skladnega razvoja v Sloveniji pomembno poudariti, da
se sredstva med obema regijama ne bodo mogla prenašati.
Naša drţava pozdravlja reformo evropske kohezijske politike, a je obenem tudi jasno opozorila na nekatere vidike,
ki jih je treba nadgraditi. Eden takšnih je potreba po nadaljnji poenostavitvi sistema izvajanja in Slovenija je kot
prva drţava članica pripravila predlog 99 poenostavitev predlaganih zakonodajnih predlogov. Zagovarjamo tudi
kratke in jasne programske dokumente, ki naj ne bodo obremenjeni z mnoţico parcialnih zahtev, ki na koncu le
podaljšujejo administrativne procese in zmanjšujejo doseganje rezultatov. Prav tako Slovenija nasprotuje
poslabševanju pogojev pri finančnem upravljanju in si ţeli ustrezno fleksibilnost pri izvajanju, ki omogoča
prilagajanje konkretnih rešitev dogovorjenim strateškim ciljem.
Pogajanja o zakonodajnih predlogih Evropske komisije bodo v letošnjem letu precej intenzivna, zelo verjetno se
bodo podaljšala tudi v leto 2013, je pa razprava seveda pogojena s pogajanji o proračunu EU kot celoti. Do sedaj je
Slovenija uspešno opozarjala na svoja pričakovanja in specifike, zato lahko z optimizmom gledamo naprej, ob tem
pa seveda ne smemo pozabiti tudi na uspešen zaključek tekoče finančne perspektive.
dr. Peter Wostner
Namestnik direktorja v Sluţbi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
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Kakšna bo prihodnost evropske kohezijske politike?

Evropska kohezijska politika
ostaja ključna postavka
evropskega proračuna tudi v
obdobju 2014-2020

Skupni predlagani
proračun:
336 milijard EUR

Dva prioritetna cilja:
»Naloţbe za rast in
delovna mesta«
»Evropsko
teritorialno
sodelovanje«

Povečanje sredstev za
Evropsko teritorialno
sodelovanje na 3,5
odstotka
 spodbuja čezmejno,
transnacionalno in
medregionalno sodelovanje in
je za Slovenijo kot
ozemeljsko majhno prehodno
drţavo izjemnega strateškega
pomena

Foto: DG Regio
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Uvedba omejenega
obsega poenostavitev
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Kakšna bo prihodnost evropske kohezijske politike?

Tesnejša
povezanost z
doseganjem ciljev
Strategije Evropa
2020

Uvedba pogojev s
sankcijami
Drţave in regije naj bi vnaprej
opredelile jasne in merljive cilje,
v primeru odstopanj bi jim bila
sredstva lahko tudi odvzeta.
Enako v primeru nedoseganja
sprejetih javnofinančnih zavez.

Več o prihodnosti evropske kohezijske
politike:
http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocj
e_evropske_kohezijske_politike/kohezijska_politika_
po_letu_2013/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffi
c/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation
2014_leaflet_sl.pdf

Foto: DG Regio
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Odločbe
Evropska sredstva za rekonstrukcijo ceste Zali Log - Davča
Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je konec minulega leta izdala odločbo
o dodelitvi sredstev za rekonstrukcijo 6,5 kilometra dolge regionalne ceste Zali Log – Davča. Dobrih
23,6 milijona evrov vredni projekt, ki se bo predvidoma zaključil do avgusta 2014, bo v višini 16,2
milijona evrov sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Omenjena regionalna cesta, ki je utesnjena med strma pobočja in strugo hudournika Davča, predstavlja
pomembno in obenem tudi najkrajšo povezavo Selške doline z Idrijsko. Cesta poteka po dolini Davče in
povezuje občini Ţelezniki in Cerkno preko Zalega Loga, Davče in Novakov. Poleg turističnega značaja ima
cesta tudi pomembno vlogo pri izkoriščanju gozdov.
Ţe načeto cesto je jeseni 2007dodatno poškodovalo močno neurje, zaradi katerega je bila nekaj časa
popolnoma neprevozna. Hudourniški vodotok Davča je v času neurja s svojimi pritoki popolnoma uničil
vozišče ter objekte na cesti. Začasna prevoznost ceste je trenutno urejena z nasutjem. Cesta poteka po
hribovitem terenu, zaradi poplavljanja Davče so podporne konstrukcije ob potoku večkrat obnovljene in
dograjene. Mostovi tako na regionalni cesti kot tudi na priključnih cestah pa so tehnično in varnostno
neustrezni.
Poleg rekonstrukcije ceste bo v okviru projekta na novo zgrajenih osem mostov, eden bo obnovljen,
poleg tega pa bodo zgrajene podporne in oporne konstrukcije v skupni dolţini pribliţno 4,5 kilometra, v
dolţini dobrih 4 kilometrov pa tudi vodne ureditve.
Z uresničitvijo projekta se bo izboljšala prometna varnost ter okoljski in ţivljenjski pogoji. Z ureditvijo
ceste in območja v njeni bliţini in z nadzorovanim odvodnjavanjem bo onemogočeno izlivanje in
izpiranje onesnaţenih površinskih voda v tla in strugo potoka Davča. Vodnogospodarski ukrepi na
hudourniku Davča pa bodo umirili hudournik in preprečili nadaljnjo erozijo breţin ter poplavljanje
mostov.

Foto: DRSC
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Evropski socialni sklad
Izobraţevanje za medkulturne odnose ter aktivno drţavljanstvo
Širše področje vzgoje in izobraţevanja za
medkulturne odnose ter aktivno drţavljanstvo je
vključeno v zakonodajo in kurikulum na različnih
ravneh sistemov vzgoje in izobraţevanja znotraj
drţav Evropske Unije ter drţav članic Sveta Evrope.
Kljub temu ugotovitve Vseevropske študije Sveta
Evrope o izobraţevalnih politikah za demokratično
drţavljanstvo kaţejo, da je temeljni problem tega
vsebinskega
področja
neustrezna
povezanost
zakonodajne ravni, izobraţevalnih politik in šolske
prakse ter neustrezen prenos izobraţevalnih politik
v pedagoško prakso. Te ugotovitve veljajo tudi za
Slovenijo. ZRC SAZU se je tega problema lotil s
konzorcijskim partnerjem Pedagoškim inštitutom v
okviru projekta IZOBRAŢEVANJE ZA MEDKULTURNE
ODNOSE TER AKTIVNO DRŢAVLJANSTVO, ki je bil
izbran na javnem razpisu "Formalne oblike
izobraţevanja za drţavljanstvo v multikulturni
druţbi" na Ministrstvu za šolstvo in šport in si zadal
štiri raziskovalne izzive projekta.

V prvi vrsti je ţelel povezati zakonodajno raven,
izobraţevalne politike in šolske prakse ter preseči
neustrezen prenos izobraţevalnih politik v pedagoško
prakso na področju vzgoje in izobraţevanja za
medkulturne odnose ter aktivno drţavljanstvo. Drugi
raziskovalni izziv je predstavljala teoretična
kompleksnost in praktična protislovnost zagotavljanja
enakosti in enotnosti ter sprejemanja, vključevanja in
spoštovanja večkulturnosti sodobne Slovenije in
drugih drţav članic EU. Tretji raziskovalni izziv je
bilo večkulturno izobraţevanje, v katerem se
učencem, dijakom in odraslim udeleţencem v procesu
vzgoje in izobraţevanja pomaga ovrednotiti njihovo
kulturno identiteto. Njihovo znanje se uporablja kot
temelj osebne in druţbene transformacije. Četrti
raziskovalni izziv projekta pa je bil predstaviti
medkulturne kompetence in predlagati način
njihovega vključevanja v oblikovanje in izvajanje
učnih načrtov in izobraţevalnih programov v Sloveniji.
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Dobre prakse
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V okviru projekta, vrednega 800.000,00 €, je nastalo 11 publikacij oz. gradiv za pedagoške delavce, udeležence
pedagoškega procesa in javne uslužbence, več posvetov in strokovnih srečanj, opravljenih je bilo več analiz stanja o
regijah in različnih področjih ter terensko delo. Avgusta 2011 je bila izvedena zaključna konferenca kot promocija
zbranega gradiva in primerov dobrih praks z delavnicami glede na smeri izobraževanja. Projekt je vzpostavil še
informacijsko-komunikacijsko mrežo, dva registra, dva seznama akterjev na področju izobraževanja za medkulturne
odnose in aktivno državljanstvo ter dva aktivna foruma (Migracijski forum - migracijski-forum[@]googlegroups.com in
forum Medkulturni odnosi - http://www.medkulturni-odnosi.si/), ki delujeta na spletu in povezujeta več kot 150
udeležencev. Vsa gradiva in ostali kazalniki so dostopni na spletni strani projekta http://www.medkulturni-odnosi.si/
in ponujeni vzgojno-izobraževalnim zavodom ter lokalnim skupnostim.
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Dobre prakse
Evropski sklad za regionalni razvoj
Podjetje Tajfun Planina
Svetovni proizvajalec gozdarske mehanizacije
Podjetje Tajfun Planina d.o.o. je s pomočjo
evropskih sredstev in garancije Sklada za
bančni kredit zaposlilo 22 novi ljudi in v letu
2010 ustvarilo za 37.610 EUR dodane vrednosti
na zaposlenega.
Podjetje je dvakrat uspešno kandidiralo na javnih
razpisih Ministrstva za gospodarstvo s področja nakupa
nove tehnološke opreme, ki se sofinancira iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. V letu 2007 je
prejelo 198.000,00 EUR subvencije za nakup CNC
struţnice, ki omogoča izdelavo izredno kompleksnih
polizdelkov, dve leti kasneje pa 200.000,00 EUR
subvencije za nakup novega stroja Tru Laser za
proizvodnjo mobilnih ţičnic. Z nakupom nove opreme
so v letu 2010 pričeli s proizvodnjo kombiniranih
mobilnih ţičnic, ki so plod lastnega razvoja in za
katero je bila v letu 2007 tudi vloţena zahteva za
podelitev patenta. Z obema investicijama so povečali
tako število zaposlenih kot dodano vrednost na
zaposlenega.

Foto: Tajfun
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V letu 2011 je podjetje pridobilo tudi Garancijo
Sklada za bančni kredit s subvencijo obrestne mere
za izgradnjo proizvodno-skladiščnega objekta in
nakupa nove skladiščne opreme. S to investicijo
podjetje načrtuje dodatno povečanje števila
zaposlenih do konca leta 2014 in povečanje dodane
vrednosti na zaposlenega na 39.331 EUR v letu
2013.

Podjetje Tajfun Planina d.o.o. je zasebno
proizvodno podjetje s 135 zaposlenimi in
več kot 40-letno tradicijo. Pričetek
njegovega poslovanja sega v leto 1967, ko je
bila na Planini pri Sevnici odprta zasebna
obratovalnica. Prva izdelka sta bila puhalnik
za spravilo sena in obračalnik. Danes so s
svojimi izdelki prisotni po celem svetu. Več
kot 90 % proizvodnje vitlov se izvozi na tuja
trţišča v drţave EU, Kanado, Norveško, ZDA,
Juţno Afriko, Avstralijo, Novo Zelandijo,
Švico, drţave bivše Jugoslavije, Rusijo,
Belorusijo, Litvo in Čile.

Evropski socialni sklad
Sluţba 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, druţino in socialne zadeve
1.

Javno povabilo v okviru programa Zaposli. me
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Razpisi

Predmet javnega povabila vključuje zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa
»Zaposli me /Spodbujanje zaposlovanja teţje zaposljivih oseb«. Namen programa je subvencioniranje
zaposlitve brezposelnih za najmanj eno leto za polni delovni čas. Povabilo je namenjeno trţnim
delodajalcem. Predvidenih je 3.250 zaposlitev brezposelnih s pomočjo subvencije, ki se izplača trţnim
delodajalcem. Povabilo je odprto do porabe razpoloţljivih sredstev, najdlje do 29. 2. 2012.

Več informacij: http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess

2.

Vseţivljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene
Predmet javnega razpisa je izbor kakovostnih izvajalcev vseţivljenjske karierne orientacije (VKO) za
delodajalce in njihove zaposlene. Namen programa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim s
krepitvijo sluţb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreţe izvajalcev vseţivljenjske karierne
orientacije. Tako se zaposlenim omogoči večjo dostopnost in kvaliteto razvoja njihovih karier.
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo predhodno z javnim razpisom izbral izvajalce
vseţivljenjske karierne orientacije (VKO), ki bodo izvajali storitve VKO za delodajalce in zaposlene.
Javni razpis za izbor izvajalcev (VKO) je razpis odprtega tipa, v okviru katerega je predvidenih še pet
rokov za oddajo vlog: 1. 3. 2012, 1. 9. 2012, 1. 3. 2013, 1. 9. 2013 in 1. 3. 2014.

Več informacij: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-izborizvajalcev-vsezivljenjske-karierne-orientacije-v-okviru-programa-vsezivlje/

Ministrstvo za šolstvo in šport
1.
Vseţivljenjsko učenje ravnateljev –usposabljanje za vodenje šol in vrtcev II
Cilj projekta je izboljšati vzgojno izobraţevalne programe znotraj formalnega vzgojno izobraţevalnega
sistema v povezavi s povečanjem zaposlitvenih sposobnosti ter v povezavi z vlaganjem v znanje in
inovacije ter vzpostavitvi privlačnega poslovnega okolja, v učne programe in načine poučevanja
vgrajevati predvsem tiste kompetence, ki dokazano vplivajo na zmoţnost učinkovitega vključevanja v
nadaljnji študij oziroma na sposobnosti zaposlovanja in moţnosti iskanja zaposlitev na trgu dela.
Projekt se bo izvajal od 1. 12. 2011 do 31. 8. 2013.

Več informacij: http://www.solazaravnatelje.si/
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2.

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 izobraţevanja, povečanje splošne izobraţenosti odraslih
do zaključene srednješolske izobrazbe ter zaposlitvenih moţnosti 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.
Več informacij na http://www.mju.gov.si/
Skupna okvirna višina razpoloţljivih 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 razpoloţljivih 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-inobjave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobrazevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/

Ministrstvo za javno upravo
1.
Projekt »E-javno naročanje«

NOV RAZPIS
Namen projekta E-javno naročanje je vzpostavitev sistema e-javno naročanje, ki bo tujim in domačim
podjetjem ter javnim usluţbencem v celoti omogočil podporo elektronski izvedbi postopka oddaje
javnega naročila kot tudi samo izvajanje javnega naročila in bo integriran v ustrezne zaledne sisteme,
ki bodo omogočili izmenjavo podatkov in njihovo ponovno uporabljivost.
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 12. 2011 do 1. 2. 2015
Več informacij na http://www.mju.gov.si/

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
1.

NOV RAZPIS

Javni razpis – »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja
z gospodarstvom in reševanja aktualnih druţbenih izzivov - generacija 2011«
Namen programa je podpreti tehnološke, visokošolske ter znanstvene potrebe gospodarstva in prenos
znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega študija na
vseh področjih ter s tem prispevati k trajnostnemu razvoju druţbe.
Cilj programa je vzpostaviti sistem denarnih spodbud za podiplomske študente doktorskega študija na
univerzi, ki bodo v program raziskovalnega dela vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom
oziroma reševanjem aktualnih druţbenih izzivov.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje posameznih programov
po Univerzah je sledeča:
Univerza v Ljubljani: 8.500.000,00 EUR;
Univerza v Mariboru: 1.450.000,00 EUR;
Univerza na Primorskem: 829.808,70 EUR;
Univerza v Novi Gorici: 362.662,00 EUR.
Več informacij na spletnih naslovih vseh štirih univerz (www.uni-lj.si, www.uni-mb.si, www.ung.si,
www.upr.si)
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2.

Javni razpis Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje
strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012, 2013

vključevanja

zunanjih

Namen javnega razpisa je spodbuditi pretok strokovnjakov med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi
organizacijami, gospodarskimi druţbami in drugimi ustanovami, med študijskimi področji, panogami in
drţavami ter vključevanje le-teh v razvoj študijske in z njo povezane raziskovalne dejavnosti.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2011, 2012 in 2013 za
sofinanciranje aktivnosti vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces, je 1.785.462,00
EUR. Od tega znaša prispevek EU 85 % vrednosti projekta ali 1.517.642,70 EUR in nacionalna udeleţba
15 % vrednosti projekta ali 267.819,30 EUR. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev v letu 2011 je
585.462,00 EUR.
Rok za oddajo vlog za drugo odpiranje je do 31. 1. 2012 do 14. ure.
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Več informacij:
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_si
ngle%5D=971

3.

Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v
letih 2011-2013
Namen javnega razpisa je spodbuditi mobilnost visokošolskih učiteljev in drugih strokovnjakov, ki bodo
na visokošolskem zavodu prispevali k izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj v okviru študijskih
programov, razvoju študijske dejavnosti in h krepitvi mednarodnega sodelovanja.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2011, 2012 in 2013 za
sofinanciranje aktivnosti vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces, je
870.109,00 EUR. Od tega znaša prispevek EU 85 % vrednosti projekta ali 739.592,65 EUR in nacionalna
udeleţba 15 % vrednosti projekta ali 130.516,35 EUR. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev v letu
2011 je 585.462,00 EUR.
Rok za oddajo vlog je za drugo odpiranje do 31. 5. 2012 do 14. ure.
Celotna razpisna dokumentacija je na:
http://www.svlr.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article//2708/

4.

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih
Namen javnega razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem
raziskovalcev in razvojnikov v interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah in s tem podpora
podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih ter inovacijskih sposobnosti.
Cilj javnega razpisa je krepitev raziskovalno razvojnih skupin, ki še nimajo raziskovalno razvojnih
oddelkov ali skupine v podjetjih, ki načrtujejo krepitev obstoječih raziskovalno razvojnih oddelkov ali
skupin s specialističnimi znanji na novih raziskovalno razvojnih področjih. Rezultat programa,
prijavljenega in odobrenega na javnem razpisu po zaključku financiranja je vzpostavljena nova
raziskovalno razvojna skupina v podjetju, registrirana v Evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Agenciji za raziskovalno dejavnost.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2012 in 2013 ter 2014 za
izvedbo javnega razpisa je 20.000.000,00 EUR. Od tega znaša prispevek EU 85% vrednosti projekta ali
17.000.000,00 EUR in nacionalna udeleţba 15% vrednosti projekta ali 3.000.000,00 EUR.
2. rok za oddajo vloge, ki je bil predviden za 9.1.2012 zaradi porabe vseh sredstev ne bo odprt, 3. rok
za oddajo vloge je 21. 5. 2012 do 12. ure, 4. rok za oddajo vloge pa je 3. 9. 2012.
Več informacij:
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_singl
e]=974
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RAZPISI
Kohezijski sklad
Razpisi z energetskega področja

Ministrstvo za gospodarstvo
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 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 MG 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.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=905

2.

Javni razpis za sofinanciranje energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave v letih 2011-2013
(UJR 1)
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite
prenove javne razsvetljave za obdobje 2011-2013. Finančne spodbude so namenjene občinam za naloţbe
v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilnih
sistemov javne razsvetljave. Prenova lahko vključuje investicijsko vzdrţevalne posege in rekonstrukcije
obstoječih objektov javne razsvetljave za povečanje energetske učinkovitosti sijalk in svetilk.
Razpisana sredstva: 14.000.000 EUR, od tega 7.000.000 EUR za leto 2012 in 7.000.000 EUR za leto 2013
Roki za oddajo vlog: 30.11.2011, nadalje v štirimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v
mesecu.
Več informacij:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=906

3.

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 MG na naslovu
http://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:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=901
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Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v
gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov za povečanje
učinkovitosti rabe električne energije za obdobje 2011 do 2013 – UREE1. Finančne spodbude so
namenjene investitorjem v gospodarstvu za naloţbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in
regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme.
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 2. 3. 2011 v trimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v mesecu, do
porabe sredstev.
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Več informacij:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_singl
e]=893

Foto: DG Regio
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OBVESTILA
Na spletnem portalu evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
www.eu-skladi.si, so navedene načrtovane aktivnosti v okviru kohezijske
politike v letu 2012 v okviru vseh treh operativnih programov, podrobnosti o
posameznih razpisih ter potrjenih projektih/prejemnikih sredstev.

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: Anja Močnik, anja.mocnik@gov.si
Evropski socialni sklad: Mateja Mejavšek, mateja.mejavsek@gov.si
Seznam upravičencev, ki so bili deleţni finančne pomoči Evropske unije, je objavljen na spletni strani:
http://www.eu-skladi.si/razpisi#c1=upravicenec&c0=5.
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 euskladi.svlr@gov.si.

Ţelimo vam prijetno branje!
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