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RAZPISI

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.

Za program Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb je na razpolago
38.615.307,51 EUR. Na javni razpis se lahko prijavite tržni delodajalci, ki ste v preteklem poslovnem letu več kot
polovico svojih prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu. Na podlagi razpisa lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin, med katerimi so starejši od 50 let, mlajši od 25 let, iskalci prve
zaposlitve, mlajši od 30 let z univerzitetno izobrazbo, tisti s končano osnovno in nižjo poklicno šolo ter tisti, ki so 12
mesecev v zadnjih 16 mesecih prijavljeni v naših evidencah. Subvencija znaša 4.000 EUR in se vam izplača v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe za polni delovni čas. Takšno zaposlitev morate ohraniti najmanj eno leto.
Roki za oddajo vlog:
31. decembra 2010 do 12. ure,
28. januarja 2011 do 12. ure,
25. februarja 2011 do 12. ure.
Več na spletni strani: http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess in pri
vašem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

2.

Za program Usposabljanja na delovnem mestu 2009/2011 je na razpolago 11.323.179,00 EUR.
Javno povabilo izvajalcem usposabljanja – delodajalcem za izvedbo programa je odprto do porabe sredstev, vendar
najdlje do 1. marca 2011.
Več na: http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess

3.

Program Subvencije za samozaposlitev
Program je namenjen brezposelnim osebam in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve in omogoča pridobitev
subvencije za samozaposlitev v višini 4.500 EUR. Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki
vam pomagajo pri zagonu vašega poslovanja in uresničitvi vaše poslovne ideje.
Subvencijo lahko pridobite po zaključenih pripravah na samozaposlitev. Torej potem, ko pridobite strokovno
presojo zunanjega podjetniškega svetovalca in opravite brezplačno usposabljanje za podjetništvo.
Ciljna skupina programa so:
brezposelne osebe,
osebe v postopku izgubljanja zaposlitve.
Do subvencije za samozaposlitev niso upravičene osebe, za katere je na dan podpisa zaposlitvenega načrta
ugotovljeno, da so:
v zadnjih petih (5) letih prejele sredstev iz naslova subvencije za samozaposlitev,
v zadnjih dvanajstih (12) mesecih bile samozaposlene.
Več na: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi_za_iskalce_zaposlitve/samozaposlovanje

4.

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 19.000.000 EUR.
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Od tega znaša prispevek EU 85 % vrednosti programa ali 16.150.000 EUR in nacionalna udeležba 15 % vrednosti
projekta ali 2.850.000 EUR.
Program se izvaja v letu 2010.
Več informacij:
Za iskalce zaposlitve:
Institucionalno usposabljanje: predstavitev programa
Priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK): predstavitev programa

Kohezijski e-kotiček

RAZPISI

Ministrstvo za šolstvo in šport
1.

Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih
programih za pridobitev izobrazbe v letih 2010, 2011,2012 in 2013
Namen programa je kvalitetna izvedba praktičnega usposabljanja z delom na primerno opremljenih učnih mestih za
vajence, dijake srednjih poklicnih in strokovnih šol ter za študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom.
Ciljne skupine: delodajalci, ki imajo za namen izvajanja praktičnega usposabljanja z delom sklenjene individualne
in/ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom za vajence, dijake in študente višjih strokovnih šol.
V okviru programa se bodo predvidoma izvedli trije javni razpisi, za vsako posamezno šolsko oz. študijsko leto eden.
Javne razpise bo pripravil in objavil Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki so na voljo za ta program, je 15.098.888,00 EUR. Od tega je za
spodbude namenjeno 14.701.741,46 EUR.
Več informacij in vsa dokumentacija javnega povabila bo na voljo na spletnih straneh sklada: http://www.sklad-kadri.si/

2.

Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013
Namen programa je izboljšanje splošne izobraženosti odraslih in doseganje srednješolske formalne izobrazbe, kar povečuje zaposlitvene možnosti posameznika. S tem se bo zmanjšal izobrazbeni primanjkljaj odraslih, starih od 25 do 64 let.
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.
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/

Evropski sklad za regionalni razvoj
Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
1.

Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje
2010-2012.
Razpisana vrednost: 203.226.681,00 EUR za leta 2010, 2011 in 2012
Rok oddaje vlog: 28.1.2011.
Več na: http://www.svlr.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=103

2.

4. Javni razpis za izbor operacij prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega
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programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.
Razpisana vrednost: 12.000.000,00 EUR za leti 2011 in 2012
Rok za oddajo vlog: priporočeno po pošti najkasneje do petka, 07.01.2011 (za doseg pravočasnosti velja datum na
poštenem žigu oddane vloge) ali osebno dostavljena na isti naslov, v glavno pisarno (6. nadstropje) najkasneje do
petka, 07.01.2011, do 14. ure.
Več na: http://www.svlr.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=130

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
1.

2. Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev 2.2. informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti
Razpisana sredstva: 37.130.613 EUR za obdobje2011-2013
Rok oddaje vlog: 2. odpiranje: 13.01.2011
3. odpiranje: 14.04.2011
Več na: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=944

Evropski kohezijski sklad
Ministrstvo za gospodarstvo
1.

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 EUR za leta 2010, 2011 in 2012.
Roki za oddajo vlog: 02.12. 2010 in naprej, do porabe sredstev, vsak prvi delovni četrtek v mesecu, v tromesečnih razmikih.
Več informacij na: www.mg.gov.si.

2.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2010 in 2011 (KNLB 2). Namen
javnega razpisa je sofinanciranje vgradnje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso, moči 150 do 5000 kW.
Upravičenci do državne pomoči po tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št 42/06 s spremembami), Zakona o zadrugah (Ur.l. RS, št. 62/07), Zakona o zavodih
(Ur.l. RS/I, št. 12/91 s spremembami) ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenci do subvencije po
tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, (Ur.l. RS, št. 61/06) ter
Zakona o ustanovah, (Ur.l. RS, št. 70/05; 91/05 popr.), ob pogoju, da ne gre za pridobitno dejavnost. Za operacije, ki
se ne nahajajo v enem od mestnih naselij v Sloveniji, velja omejitev, da prijavitelj ne morejo biti mikro podjetja, ki so
upravičenci po javnem razpisu MKGP za ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij. Prijavitelj tudi
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: 4.400.000 EUR za leti 2010 in 2011.
Roki za oddajo vlog: 02.12. 2010. in 03.03. 2011 oziroma do porabe sredstev.
Več informacij na: www.mg.gov.si.
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Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR)
skupaj z
Generalnim direktoratom Evropske komisije za regionalno politiko (DG Regio) ter Združenjem za regionalne
študije (Regional Studies Association – RSA)
organizira

Kohezijski e-kotiček

NAJAVA DOGODKOV

Konferenco o prihodnosti kohezijske politike,
ki bo potekala
med 16. in 18. marcem 2011
v prostorih Sava Hotelov na Bledu.
Novembra letos bo objavljeno peto kohezijsko poročilo, ki bo predstavilo vizijo kohezijske politike, kot jo vidi
Evropska komisija, za obdobje do leta 2020, s čimer se bo začel tudi uradni del pogajanj o prihodnosti te politike.
SVLR bo skupaj z DG Regio ter RSA v marcu 2011 organiziralo prvo konferenco o prihodnosti kohezijske politike,
ki cilja predvsem na akademsko in raziskovalno sfero. Ambicija konference je pridobiti kritičen pogled na predloge
Evropske komisije, predvsem pa privabiti sveže in nove ideje o pomenu, vlogi in strukturi kohezijske politike ter njene
umeščenosti v širšo razpravo o reformi proračuna EU in razmerja do ostalih razvojnih politik EU.
Konferenca se bo osredotočala predvsem na naslednje teme:
1.

cilji kohezijske politike, vključno z njenim prispevkom k Strategiji EU2020,

2.

uspešnost kohezijske politike v smislu doseganja rezultatov, vključenosti v širše nacionalne razvojne politike
ter razvojem metod vrednotenja,

3.

upravljanje in izvedbeni mehanizmi, kjer so posebej relevantna vprašanja pogojenosti, dodatnosti ter učin
kovitosti pri izvajanju kohezijske politike,

4.

teritorialna kohezija ter teritorialno sodelovanje,

5.

odnos med skladi ter kohezijsko politiko in drugimi strukturnimi politikami EU,

6.

reforme politik EU v širšem smislu, vključno z reformo proračuna EU.

Na konferenci bodo prisotni vrhunski raziskovalci s področja regionalnih znanosti iz vse Evrope, enako pa velja za
Evropsko komisijo, s strani katere je napovedana udeležba na visoki ravni.
Na konferenci so posebej zaželeni prispevki iz Slovenije, tudi mlajših raziskovalcev, saj SVLR želi okrepiti zanimanje za
to področje, še posebej pa spodbuditi vrednotenje aktivnosti, ki jih iz naslova kohezijske politike izvajamo v Sloveniji.
Dodatne informacije lahko dobite na spletnem naslovu https://www.regional-studies-assoc.ac.uk/ oziroma na
elektronskem naslovu peter.wostner@gov.si.

www.euskladi.si
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Evropski socialni sklad
Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju
socialnega varstva - Pripravniki
S pomočjo sofinanciranja EU iz sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS), je bil v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov, na podlagi programa Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju
socialnega varstva - Pripravniki, 4. razvojne prioritete,
4.1 prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in
krepitev socialne vključenosti, ki ga je pripravilo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, izveden Javni razpis za
spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na
področju socialnega varstva – Pripravniki.
Program izvaja Socialna zbornica Slovenije, ki bo v obdobju
od leta 2010 do leta 2013 objavila več javnih razpisov za
izbor delodajalcev. V okviru programa je bilo za obdobje 5
let odobrenih 10.103.569,00 EUR, od tega znaša prispevek
EU 85 % oz. 8.588.033,65 EUR.
Glavi namen programa je izvesti do 500 zaposlitev iskalcev prve zaposlitve, ki imajo pogoje za opravljanje pripravništva na področju socialnega varstva, za obdobje največ
12 mesecev, in usposabljanje za delo na tem področju z
namenom pridobivanja in krepitev njihovih sposobnosti,
znanj, veščin in spretnosti.
Na trgu dela je čedalje več diplomantov družboslovnih
smeri, ki ustrezajo strokovnemu profilu za delo na področju
socialnega varstva. Zaradi številčnosti in kadrovskih težav

organizacij, ki se ukvarjajo s področjem socialne varnosti,
pa so možnosti za opravljanje pripravništva na področju
socialnega varstva omejene in s tem posledično zaposlovanje usposobljenih kadrov za opravljanje dela na navedenem
področju. Program »Pripravniki« bo spodbudil organizacije s področja socialnega varstva k zaposlovanju pripravnikov
najmanj za čas pripravništva in tako omogočil boljše možnosti za zaposlovanje diplomantom družboslovnih smeri,
posredno pa bo pripomogel tudi h krepitvi javnih zavodov
in nevladnih organizacij, ki bodo pridobile nov ustrezno
usposobljen kader za izvajanje aktivnosti s področja socialnega varstva.

Kohezijski e-kotiček

DOBRE PRAKSE

V okviru prvega javnega razpisa je bilo izbranih 174 pripravnikov, ki bodo opravljali pripravništvo v različnih institucijah s
področja socialnega varstva (centri za socialno delo, društva,
varstveno-delavni centri, javni zavodi…). Pripravniki se bodo
v okviru teh institucij usposabljali 12 mesecev, omogočeno jim
bo mentorstvo in udeležba na ustreznih seminarjih, po
uspešno zaključenem pripravništvu pa bodo pridobili
ustrezne kompetence za izvajanje socialno-varstvenih
programov v javnih zavodih in nevladnih organizacijah.
Posredno bo to vplivalo tudi na izboljšanje kvalitete storitev
in pomoči osebam s socialnimi stiskami in težavami zaradi
materialne ogroženosti in socialne izključenosti.

www.euskladi.si
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Planinski muzej Mojstrana
Osnovni namen investicije je bil v Mojstrani, na vhodu v dolino Vrat, v Triglavski narodni park, izgraditi in
vzpostaviti večnamenski objekt (kulturne infrastrukture)
nacionalnega pomena - Slovenski planinski muzej, ki na
enem mestu celovito in celostno (interdisciplinarno)
predstavlja točko srečanja domačih in tujih planincev,
gornikov, turistov z območja destinacije Kranjska Gora,
naravovarstvenikov, učencev in domačinov z vsebinami
in vrednotami gora, planinstva/ gorništva/alpinizma in
naravovarstva ter z njimi povezanimi dejavnostmi. Slovenski planinski muzej bo poleg stalnih in občasnih razstav omogočal oblikovanje programov in dogodkov, ki
bodo pozitivno doprinesli k večji atraktivnosti turistične
destinacije Kranjska Gora, zaposlovanju in podjetništvu,
razvoju vasi Mojstrana in s tem k regionalnemu razvoju
Gorenjske, kakor tudi ohranjanju nacionalne identitete,
v smislu izobraževanja, okoljskega osveščanja in zgodovinskega spomina.
Cilji delovanja Slovenskega planinskega muzeja so:
zagotoviti sistematično obdelavo in proučevanje
kulturne dediščine slovenskega gorništva in planinstva
ter s tem varovati, evidentirati, promovirati in zbirati
tovrstno znanje in njegovo dostopnost na enem mestu;

politike Planinske zveze Slovenije na področju kulture v
povezavi z naravo in dejavnostjo planincev v njej;
postati središče, ki bo z raznovrstnimi dogodki in
aktivnostmi ustvarjalo nove možnosti za razvoj turizma v Mojstrani ter dopolnjevalo turistično ponudbo
občine Kranjska Gora in gorenjske regije;
z umestitvijo informacijske točke Triglavskega narodnega parka v Slovenski planinski muzej prispevati
k dvigu ozaveščenosti varovanja naravnih vrednot, kulturne dediščine in trajnostnega razvoja območja Alp;
z zanimivim muzejem dopolniti turistično ponudbo
Slovenije;
vzpostaviti prepoznavno točko, primerno za srečanja,
vzgojo, kulturo in izobraževanja o slovenskem planinstvu, gorah in gibanju v gorah;
naša želja je, da bi Slovenski planinski muzej obiskali
vsi Slovenci in tudi turisti, ki bivajo v širšem zaledju
Julijskih Alp;
ustvariti projekt trajnostnega značaja.

postati eden izmed pomembnih izvajalcev aktivne

Vir: Foto arhiv upravičenca
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Višina skupnih stroškov operacije:
Višina celotnih stroškov operacije je znašala 3.270.040 EUR.
Za izvedbo projekta je bilo pridobljeno sofinanciranje s
strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer v višini
1.653.384 EUR. Ostala sredstva v skupni višini 1.216.656
EUR pa so zagotovili Občina Kranjska Gora, Ministrstvo za
kulturo in Ustanova Avgusta Delavca.

Vir: Foto arhiv upravičenca

Urbanistična zasnova
Objekt v končni podobi sledi urbani morfologiji okolja.
Stavbo se je gradilo v dveh fazah, vendar je bila že po prvi
oblikovno in funkcionalno zaključena celota – na voljo je
1600 m2 za razstavne površine, knjižnico, dvorano, prodajalno s spominki in poslovne prostore . Za neposredno
muzejsko dejavnost je namenjenih skupaj 1346 m2.

Vir: Foto arhiv upravičenca

Kohezijski e-kotiček

DOBRE PRAKSE

Vir: Foto arhiv upravičenca

Vir: Foto arhiv upravičenca
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OBVESTILA

Kohezijski e-kotiček

Obveščamo vas, da bo s 01.12.2010 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.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/
(spodaj).

Kontaktne osebe institucij, ki so vključene v izvajanje kohezijske politike, najdete na spletni strani http://www.euskla-

di.si/kontakti/default.aspx.

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 za morebitne pripombe oz. v primeru nejasnosti v zvezi z označevanjem z oglasnimi deskami in razlagalnimi tablami ter drugimi ukrepi 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: Gregor Greif, gregor.greif@gov.si
Evropski socialni sklad: Urška Maček, urska.macek@gov.si
Tehnična pomoč: Nataša Rojšek, natasa.rojsek@gov.si

Seznam upravičencev, ki so bili deležni finančne pomoči Evropske unije, je objavljen na spletni strani:
http://www.euskladi.si/razpisi.

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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