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AKTUALNI RAZPISI
Evropski sklad za regionalni razvoj

Cilj 3

1. Javni razpis »Neposredne spodbude za raziskovalno

1. Drugi javni razpis za program INTERREG IVC. Posredniško

razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008«.

telo je Conseil Régional Nord - Pas de Calais, Lille, Fran-

Rok za oddajo vlog: 22.12.2008 do 12:00 (drugo odpi-

cija. Razpisana/potrjena vrednost znaša 371.900.000 €.

ranje).

Rok za oddajo vlog: 30.1.2009.

Evropski socialni sklad
1. Javni razpis za izbor operacij za razvoj in izvedbo sveučiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju pre-

Več informacij o razpisih

dvidoma za obdobje 2008 – 2013. Posredniško telo je

pa najdete na spletni strani:

Ministrstvo za šolstvo in šport. Razpisana vrednost
znaša 18.776.704 €.

http://www.euskladi.si/razpisi/default.aspx

Rok za oddajo vlog: 7.1.2009

PRIMERI DOBRIH PRAKS
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tovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje

Kohezijski sklad
Center za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD)
Mestna občina Novo mesto je ena izmed tistih, ki je v
Sloveniji uspešno orala ledino že pri črpanju evropskih
predpristopnih sredstev. Omenjena občina je namreč
za dobrih 12 milijonov evrov vredno prvo fazo izgradnje Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD)
pridobila dobrih 3,4 milijona evrov evropskih sredstev, in sicer v okviru ﬁnančnega instrumenta ISPA. S
članstvom Slovenije v Evropsko unijo, 1. maja 2004,
pa je postal eden izmed kohezijskih projektov.
Center za ravnanje z odpadki Dolenjske je bil prvi
projekt s področja ravnanja z odpadki v Sloveniji, ki
ga je ﬁnančno podprla EU.

Začetki projekta CeROD - ki je ena ključnih razvojnih
in investicijskih nalog mestne občine Novo mesto
kot tudi širšega dolenjskega, belokranjskega in posavskega območja – segajo v konec devetdesetih
let prejšnjega stoletja, ko so se tamkajšnje občine
začele srečevati s problemom pomanjkanja prostora
za odlaganje odpadkov na obstoječem odlagališču
nenevarnih odpadkov Leskovec. Območje CeROD
vključuje 15 občin belokranjske, dolenjske in posavske regije (poleg Mestne občine Novo mesto še
občine Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Krško,
Metlika, Mirna Peč, Semič, Sevnica, Šentjernej,
Škocjan, Žužemberk, Kostanjevica na Krki, Straža in
Šmarješke Toplice) s skupno površino 2.258 km2 in
nekaj manj kot 160.000 prebivalci.
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CeROD je zasnovan v dveh fazah. Prva, ki se je s pripravo prostorskih in planskih dokumentov pričela
leta 1999, obsega sanacijo in zapiranje obstoječega
odlagališča Leskovec ter izgradnjo novega
odlagališča, ki naj bi zadostoval za obdobje najmanj
25 let, in sicer za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje.

Novo odlagališče - s kapaciteto več kot milijon m3
odlagališčnega prostora - je bilo konec januarja
2007 tudi slovesno odprto.
Druga faza projekta – katere vrednost se ocenjuje
na dobrih 24 milijonov evrov - pa zajema izgradnjo
potrebnih objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov pred končnim odlaganjem. Tudi za
uresničitev druge faze projekta CeROD bo občina pridobila sredstva Kohezijskega sklada, saj je omenjeni
projekt sestavni del Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za programsko
obdobje 2007-2013.
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CeROD je tehnično in ﬁnančno zasnovan regijsko,
ki poleg sanacije in zapiranja obstoječega ter izgradnje novega odlagališča odpadkov vključuje tudi
izgradnjo mehansko-biološke obdelave odpadkov
in potrebne infrastrukture za obratovanje CeROD ter
izgradnjo infrastrukture izven območja centra.

Evropski sklad za regionalni razvoj
Tehcenter trgovina, proizvodnja, storitve, uvoz in izvoz, d.o.o.
Tehcenter d.o.o. iz Ptuja je podjetje, ki se je v letu 2007 prijavilo na javni razpis Slovenskega podjetniškega

sklada za subvencioniranje tehnološke opreme. S projektom nakupa horizontalno vertikalnega CNC stroja
v vrednosti 477.800 EUR je bila to v letu 2007 ena izmed srednje velikih investicij v skupini odobrenih
projektov za nakup nove tehnološke opreme. Za odobren projekt je podjetje pridobilo subvencijo Sklada v skupni višini 191.120 EUR, kar je znašalo 40% celotne investicije, Evropski sklad za regionalni razvoj
pa je prispeval 85% oz. 162.452 EUR odobrene subvencije.
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2. Namen in cilj projekta
Osnovni namen projekta oz. investicije je nakup
nove tehnološke opreme in sicer novega horizontalno vertikalnega CNC stroja za kompletno izdelavo
industrijskih komponent. Podjetje si je z izvedbo investicije zastavilo kar nekaj temeljnih ciljev, ki jih želi
v prihodnosti doseči:
• povečati stopnjo kakovosti obdelave kovinskih
proizvodov za potrebe svojih kupcev,
• spremeniti strukturo proizvodov in storitev,
• povečati prihodke, dobiček in dodano vrednost
na zaposlenega,
• reinvestirati ustvarjen dobiček v razvoj novih
proizvodov in naprednejših tehnologij,
• povečati poslovanje s kupci in partnerju iz EU,

•
•
•
•

povečati število zaposlenih v Podravju na
področju kovinsko predelovalne industrije,
dosegati nadaljnjo rasti in razvoj podjetja,
utrditi svoj položaj na trgu,
povečati izvoz.

S pridobitvijo novega stroja gre v podjetju za uvajanje
novih CNC tehnologij, ter s tem uvajanje novih
proizvodov podjetja. Stroj ima tudi ugoden vpliv na
okolje, saj bo v primerjavi s konkurenčnimi stroji porabil bistveno manj energije, kakovost izdelkov bo na
višji ravni, hkrati pa bo pri materialu manj odpada, kar
bo bistveno zmanjšalo obremenitev okolja.
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1. Predstavitev podjetja
Podjetje Tehcenter d.o.o. je bilo ustanovljeno leta
1989 kot maloprodajna in veleprodajna trgovina s
tehničnim blagom sedaj pa se osredotoča na proizvodno dejavnost na področju tehnološko visoko zahtevne obdelave kovin za kupce iz držav EU. Ukvarjajo
se s trgovinsko dejavnostjo: črne in barvne metalurgije, orodjem, napravami in logistično opremo, ter
s proizvodno dejavnostjo: ključavničarstvo, razrez,
struženje in druge oblike obdelave kovin. V letu 2006
je podjetje ustvarilo 12.356.673 EUR prihodkov od
prodaje, od tega 30% izven trga RS; čisti dobiček v
višini 168.578 EUR. Podjetje je pred investicijo zaposlovalo 152 ljudi in ustvarilo 27.932 EUR dodane vrednosti na zaposlenega v letu 2006.

Zaradi planirane širitve proizvodnje je podjetje planiralo v roku treh let po investiciji zaposliti 28 novih ljudi, vendar je ta cilj skoraj v celoti izpolnilo že v prvem
letu po investiciji, saj je zaposlilo že 27 novih ljudi.

4

vertikalno rezkanje in vrtanje, kar je najnovejša tehnologija na tem tehničnem področju. Lastnosti stroja
tako omogočajo podjetju širok manevrski prostor
pri obdelavi raznih izdelkov, ki so speciﬁčno prirejeni
potrebam naročnikov. Vse te prednost izvedene in-

Z novim strojem bodo izdelki podjetja kakovostnejši
od primerljivih konkurenčnih. Prednost podjetja
bo v rokih za izdelavo izdelkov, ki bodo bistveno
krajši od konkurenčnih, ter seveda prilagodljivost
speciﬁčnim potrebam posameznega kupca. Posebnost stroja je CNC krmiljenje stroja za horizontalno

vesticije, bodo podjetju omogočale uresničevanje in
doseganje zastavljenih ciljev.
Sklad bo podjetje spremljal 3 leta, torej do konca leta
2010, kar pomeni, da bo šele takrat vidna končna ocena
učinkov in vpliva investicije na rast in razvoj podjetja.

Evropski socialni sklad
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3. Rezultati projekta
Podjetje Tehcenter d.o.o. je izvedlo investicijo v obsegu in za enak znesek, kot je bilo predvideno v samem
poslovnem načrtu. Izplačilo subvencije je bilo izvedeno 15.9.2008 v višini 191.120 EUR.

Dosežki slovenskih nevladnih organizacij pri projektih, soﬁnanciranih iz Evropskega socialnega sklada
v letu 2008
Nevladne organizacije (NVO) smo neprecenljivega
pomena za uresničevanje ustavnih pravic prebivalk in prebivalcev RS, saj je naše delovanje eden
ključnih pogojev za vsesplošno uveljavljanje načel
pluralnosti in demokracije kot tudi za trajnostno
naravnan razvoj celotne družbe. Čeprav je Slovenija v preteklih letih, še zlasti pa po vstopu v EU, na
številnih področjih doživela velik napredek, pa temu
na žalost ni sledil tudi razvoj slovenskega nevladnega sektorja. Določeni kazalci, kot sta, denimo, delež
pri BDP in zaposljivost, kažejo danes tudi do 10krat slabše rezultate, kot je evropsko povprečje. Na
področju nevladnega sektorja so nas začele prehitevati številne druge države, tudi nekatere nečlanice
EU, s čimer je postalo jasno, da je potrebno v razvoj

nevladnega sektorja vlagati bistveno več. Tako je v
tem ﬁnančnem obdobju (2007– 2013) za NVO rezerviranih 13 milijonov evrov in prve NVO smo del teh
sredstev v letu 2008 že uspešno izkoristile.
Financiranje iz Evropskega socialnega sklada, Operativnega programa za razvoj človeških virov, prednostne
usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij,
civilnega in socialnega dialoga v okviru Javnega razpisa za soﬁnanciranje projektov horizontalnih mrežnih
NVO na nacionalni ravni ter NVO stičišč na regionalni
ravni za leto 2008, je koristilo 8 nevladnih organizacij.
Na omenjenem javnem razpisu, ki ga je izvedlo Ministrstvo za javno upravo, je šest organizacij, Društvo za
razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto: Regijski
NVO center; Ustanova lokalna razvojna fundacija
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kovnih člankov in s številnimi drugimi dejavnostmi
pripomogli k večji prepoznavnosti sektorja. Poleg
tega smo izdali 12 priročnikov za NVO, ki so pokrivali
področje menedžmenta in ﬁnanciranja nevladnih organizacij, vodenje projektov, upravljanje s človeškimi
viri ipd. Povezali smo več kot 4.000 nevladnih organizacij, njihovo medsebojno sodelovanje pa krepili
skozi izvedbo več kot 20 konferenc in posvetov. Z
usklajenim in povezanim delovanjem smo prispevali
k dvigu ravni civilnega dialoga v Sloveniji ter pripravili številne predloge in pobude, hkrati pa uspešno
izvedli nekaj postopkov za izbor predstavnikov NVO
v vladnih telesih.
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Banjške in Trnovske planote: Regionalno stičišče NVO
Planota; Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike:
GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov,
društev in ustanov; Sklad dela Zasavje: Mreženje nevladnih organizacij – priložnost in izziv za Zasavsko regijo; Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje:
Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja in
Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor:
Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja
prejelo sredstva kot regionalna stičišča. Na razpisu za
horizontalne mrežne NVO na nacionalni ravni pa sta
bila uspešna Združenje slovenskih ustanov in Zavod
Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.
Sredstva, prejeta iz Evropskega socialnega sklada, so
bila namenjena različnim
dejavnostim za krepitev infrastrukture nevladnega sektorja. Glede na raziskave nevladnega sektroja so njegove
glavne šibke točke slaba informiranost, nizka stopnja
profesionalizacije, slaba prepoznavnost sektorja, nizka
usposobljenost zaposlenih,
razdrobljenost in nepovezanost, nizka stopnja partnerskega sodelovanja z javnimi
institucijami ipd. Zato so bila
predvsem ta področja tista,
ki smo jih želeli s prijavljenimi projekti izboljšati in
na katerih smo tekom projekta dosegli precejšnje
uspehe in pomemben napredek.
Tako smo v tem letu v obdobju od 1. januarja do 30.
oktobra skupaj izvedli kar 125 delavnic in različnih
usposabljanj, za predstavnike NVO smo opravili več
kot 1.700 ur pravnega in ﬁnančnega svetovanja,
na novo smo zaposlili 14 oseb, oblikovali posebne
spletne informacijske portale z različnimi elementi
e-participacije, redno izdajali nacionalna in regionalna elektronska obvestila, namenjena NVO, ter s sodelovanjem na različnih dogodkih, z oglaševanjem,
z izdajanjem lastnih medijev, z objavljanjem stro-

Najpomembnejši dosežki posameznih NVO:
• bazar NVO v Novem mestu, kjer je sodelovalo več
kot 70 nevladnih organizacij (Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto: Regijski NVO center),
• 5 novih delovnih mest v lokalnem okolju, kjer se
je kaj takega še do pred kratkim zdelo domala
nemogoče (Ustanova lokalna razvojna fundacija
Banjške in Trnovske planote: Regionalno stičišče NVO
Planota),
• dve številki revije, namenjene nevladnemu sektorju
(Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike: GROZD
- Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev
in ustanov),
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• COACHING za NVO kot posebna oblika svetovanja
(Sklad dela Zasavje: Mreženje nevladnih organizacij
– priložnost in izziv za Zasavsko regijo),
• pomoč 15 NVO pri prijavi projektov (Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje: Regionalno
stičišče nevladnih organizacij Pomurja),
• vpeljava koncepta socialnega podjetništva in
družbene odgovornosti v nevladni sektor (Zavod
PIP – Pravni in informacijski center Maribor: Regionalno stičišče nevladnih organizacij),
• izvedba okrogle mize, na kateri so svoja mnenja
predstavili predstavniki treh največjih parlamentarnih strank, ter letne konference ZSU, katere
konkretni rezultat so sklepi in priporočila novi
vladi RS za izboljšanje delovanja fundacij in NVO
(Združenje slovenskih ustanov),
• koordinacija skupnega poziva NVO strankam koalicije in mandatarju, ki ga je podpisalo več kot 200
NVO (Zavod Center za informiranje, sodelovanje in
razvoj nevladnih organizacij).
Glede na zapisano lahko sklenemo, da so sredstva
Evropskega socialnega sklada že v tem letu bistveno
pripomogla h krepitvi tistih prvin, ki so nepogrešljive
za kakovostno in učinkovito delovanje nevladnih organizacij. In s tem, ker je krepak nevladni sektor eden
njenih bistvenih elementov, so pripomogla tudi k
ustvarjanju pogojev za večjo družbeno blaginjo, kar
je v času prihajajoče recesije še posebej pomembno.
Izhod iz nje je namreč mogoče poiskati izključno skozi tvorno sodelovanje vseh členov družbe in morda
še zlasti nevladnih organizacij, saj je njihova vloga pri
doseganju tega cilja zaradi narave njihovega delovanja nemara lahko celo ključnega pomena.

Prihodnje črpanje sredstev je torej odlična priložnost,
ki je enostavno ne gre zamuditi!
Pripravili: upravičenci Javnega razpisa za soﬁnanciranje
projektov horizontalnih mrežnih NVO in regionalnih
NVO stičišč za leto 2008
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REGIOSTARS 2009 AWARDS
Poleti smo prijavili projekt z naslovom Center of
Excellence on Nanoscience and Nanotechnology
(Center odličnosti: Nanoznanosti in nanotehnologija)
na natečaj na European Regional Champions Awards 2009. V mesecu novembru pa smo prejeli obvesti-

lo, da je naš projekt izbran kot eden izmed ﬁnalistov.
Dokončno odločitev bo žirija sprejela v mesecu decembru, uradna razglasitev pa bo sledila 17. februarja
2009 v Bruslju.

Več si lahko ogledate na naslednjih spletni naslovih:
http://complex.ijs.si/
http://nin.ijs.si/
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_en.cfm#g
(s klikom na Finalist si lahko ogledate seznam vseh ﬁnalistov).
KONTAKTNE OSEBE INSTITUCIJ, KI SO VKLJUČENE V IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE
najdete na spletni strani

http://www.euskladi.si/kontakti/default.aspx

1. Obveščamo vas, da so 1. spremembe in dopolnitve Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje

javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 objavljene na spletni strani:
http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/
2. Najpogostejša vprašanja glede navodil za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in struktur-

nih skladih v programskem obdobju 2007-2013 pa so objavljena na spletni strani:
http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/ spodaj.
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OBVESTILA

3. Pozivamo vse upravičence in izvajalce, ki ste dolžni postaviti oglasno desko (oz. gradbiščno tablo) in razlagalno

tablo, da pošljete le-te v predogled na enega od spodnjih naslovov v izogib kasnejšim večjim nepravilnostim.
4. Kontaktne osebe za obveščanje in informiranje javnosti na organu upravljanja:

Kohezijski sklad:
Evropski sklad za regionalni razvoj:
Evropski socialni sklad:
Tehnična pomoč:

Branka Markovič, branka.markovic@gov.si
Gregor Greif, gregor.greif@gov.si
Urška Maček, urska.macek@gov.si
Maja Martinšek, maja.martinsek@gov.si
Romana Jenko, romana.jenko@gov.si

5. Na spletni strani http://www.euskladi.si/razpisi je objavljen tudi seznam upravičencev, ki so bili deležni

ﬁnančne pomoči Evropske unije.
6. Pozivamo vas, da lahko aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako

lahko predlagate primere dobrih praks, saj bodo z vašo pomočjo dosegale svoj namen.
Svoje predloge lahko pošljete na naslednji elektronski naslov: euskladi.svlr@gov.si.
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Ob bližajočih se
božično-novolnih
praznikih vam snovalci

Kohezijskega e-kotička
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želimo veliko sre in
poslovnih uspehov v
prihajajočem lu
2009.
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