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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.

Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb
Za program 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:
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.

Absolvent - aktiviraj in zaposli se!
Za program je na voljo 900.000 EUR za obdobje 2010 do 2011. Na javni razpis se lahko prijavijo delodajalci z že izbranim kandidatom absolventom. Podatke o absolventih, ki se želijo vključiti v program, lahko dobite pri Študentski
organizaciji Slovenije (ŠOS), na spletni strani projekta www.kajpami.si
Mladim program omogoča usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcu že med absolventskim stažem, s ciljem,
da se po uspešno opravljenem usposabljanju in diplomi zaposlite pri istem delodajalcu.
Roki za oddajo vlog:
29. 01. 2011 do 12. ure (2. rok),
31. 03. 2011 do 12. ure (3. rok).
Več na spletni strani: http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess

3.

Usposabljanja na delovnem mestu 2009/2011
Za program je na razpolago 11.966.400,00 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

4.

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.
Skupno je za program na voljo 33.750.000, 00 EUR.
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
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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
5.

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.

Kohezijski e-kotiček

RAZPISI

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki predstavljajo upravičene stroške za ta program je 18.000.000 EUR.
Program se izvaja v letu 2010.
Več informacij:
Za iskalce zaposlitve:
Institucionalno usposabljanje: predstavitev programa
Priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK): predstavitev programa

Ministrstvo za javno upravo
1.

Dodatni javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2011-2012 za
gorenjsko regijo
Namen razpisa je zagotovitev podpornega okolja za nevladne organizacije, da bodo aktivno in medsebojno komplementarno prispevale k oblikovanju bolj kakovostnih in trajnostno naravnanih javnih politik, krepitev usposobljenosti
nevladnih organizacij za izvajanje projektov, programov in javnih politik ter promocija nevladnega sektorja z namenom ozaveščanja posebnih javnosti.
Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije s sedežem v gorenjski statistični regiji, ki delujejo z namenom razvoja filantropije, partnerskega sodelovanja, povezovanja ter razvoja nevladnih organizacij na območju statistične regije
oziroma na območju najmanj dveh občin in poleg tega izpolnjujejo pogoje, ki so podrobneje opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 193.588,00 EUR.
Rok za oddajo prijav je 11. 02. 2011 do 13. ure.
Več informacij na spletni strani:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/za_nevladne_organizacije/sofinanciranje_nvo_javni_razpisi/razpisi_iz_strukturnih_skladov/#c17264

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
1.

Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2010«
Ministrstvo je v sodelovanju z vsemi 4 univerzami pripravilo javni razpis za podpro 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 družbe.
Cilj javnega razpisa 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 družbenih izzivov.
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V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko odda vlogo za sofinanciranje doktorskega študija za čas trajanja študija po
tem javnem razpisu, in sicer za:
A) celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v
znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne
udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR v zadnjih dveh
letnikih doktorskega študija ali
B) del šolnine, največ do 50,00 %, vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 10.969.999,32 EUR in je po posamezni javnih razpisih sledeča:
Univerza v Ljubljani: 8.096.888,47 EUR;
Univerza v Mariboru: 1.676.021,73 EUR;
Univerza na Primorskem: 834.426,40 EUR;
Univerza v Novi Gorici: 369.662,66 EUR.
Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave razpisa v Uradnem listu
RS na voljo na spletnem naslovu vseh štirih univerz (www.uni-lj.si, www.uni-mb.si, www.ung.si, www.upr.si)
Rok za oddajo vloge je do 18. februarja 2011 do 14.00 ure.

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

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: 15. 02. 2011
3. odpiranje: 28. 04. 2011
Več na: http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=944

Ministrstvo za gospodarstvo
1.

Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre – MIC II
Razpisana vrednost: 7.597.495 EUR za obdobje 2011 do 2013
Rok oddaje vlog: 22. 02. 2011
Več na: http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_
pi1[show_single]=1102
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Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je z odločbama potrdila dva projekta s področja infrastrukture meroslovnega sistema v vrednosti slabih 600.000,00 evrov. Od tega bo slabih 500.000,00
evrov prispevala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
V okviru projekta »Infrastruktura meroslovnega sistema – masa in prostornina« gre za nakup merilne opreme za
meroslovje za področje merjenj mase in prostornine. Urad RS za meroslovje ima na področju merjenja mase in prostornine zadostno znanje in izkušnje, vendar pav jim obstoječa oprema ne omogoča ustreznega prenosa sledljivosti
na nižje nivoje z vidika merilne negotovosti in merilnega območja. Z novo merilno opremo bodo tako zagotovljena
točnejša in hitrejša merjenja velikih mas in prostornin, s čimer se bo izboljšalo zaupanje odjemalcev v točnost in
zanesljivost kontrole meril in tako tudi večjo konkurenčnost gospodarstva, ki je odvisen od teh meril.

Kohezijski e-kotiček

RAZPISI

V okviru projekta »Infrastruktura meroslovnega sistema – preskušanje zakonskih meril« pa bo realiziran nakup
sodobne meroslovne opreme za potrebe področja preskušanja zakonskih meril v Republiki Sloveniji. Omenjena
oprema je nujno potrebna za zagotovitev ustrezne kakovosti meritev in bo omogočila kvalitetno izvedbo ugotavljanja skladnosti in meroslovnih zahtev za merilnike hitrosti v cestnem prometu ter za števce električne energije na
način, ki je primerljiv z ostalimi preskusnimi in meroslovnimi institucijami v EU.

Kohezijski sklad
Ministrstvo za gospodarstvo
1.

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: 02. 03. 2011, nadalje 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

2.

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: vsak prvi delovni četrtek v mesecu, v tromesečnih 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

3.

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

www.eu-skladi.si

5

01/2011
Kohezijski e-kotiček

RAZPISI
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: 03. 03. 2011 oziroma do porabe sredstev.
Več informacij na: http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_
pi1[show_single]=865

NAJAVA DOGODKOV
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR)
organizira

vseslovensko srečanje županov,
na katerem se bo spregovorilo o nadaljevanju procesa decentralizacije in regionalizacije Slovenije ter o spremembah,
ki jih prinaša uveljavitev novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Pozornost bo namenjena
tudi načrtovanim spremembam na področju Zakona o financiranju občin in Zakona o lokalni samoupravi ter predstavitvi ključnih novosti s področja izvajanja evropske kohezijske politike.

Srečanje bo v sredo, 9. februarja 2011, s pričetkom ob 9.30 uri
v Kongresnem centru Brdo (dvorana Grandis), Brdo pri Kranju.
Vašo udeležbo lahko potrdite do 4. februarja 2011 na telefon 01/3201 318 ali elektronski naslov:
bojana.mohorcic@gov.si (Bojana Mohorčič).
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Evropski socialni sklad
Po diplomi takoj do zaposlitve: program Absolvent – aktiviraj in zaposli se!
V Sloveniji število mladih brezposelnih diplomantov narašča, med njimi prevladujejo ženske. Lucija in Tjaša pa sta
dve izmed diplomantk, ki se jima je uspelo zaposliti takoj
po diplomi. In to ravno s pomočjo programa Absolvent –
aktiviraj in zaposli se, v katerega sta se vključili v letu 2010.
Program sofinancira Evropski socialni sklad na podlagi
Operativnega programa razvoja človeških virov v Sloveniji
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 2. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih, prednostne
usmeritve 2.1 Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in
neaktivnih.
Program Absolvent omogoča sofinanciranje stroškov za
usposabljanje absolventov na delovnem mestu, po opravljenem usposabljanju in diplomi pa subvencijo za njihovo
zaposlitev na istem delovnem mest pri istem delodajalcu,
kjer so se usposabljali. Delovno mesto mora ustrezati ravni
in smeri posameznikovega izobraževanja. Za program
Absolvent, ki je nastal na pobudo Študentske organizacije
Slovenije in ga izvaja Zavod RS za zaposlovanje, je bilo v
letu 2010 namenjenih 2,7 milijona evrov, vključenih pa je
bilo 149 absolventov.
Cilj programa je zmanjšati prehajanje mladih diplomantov
v brezposelnost. Absolventi tako že med študijem lahko
pridobijo nova znanja, veščine in delovne izkušnje in spoznajo bodočega delodajalca. S tem si zagotovijo večje zaposlitvene možnosti po diplomi, lažje in hitrejše vključevanje
v delo in manj težav pri iskanju prve zaposlitve, delodajalci
pa se lahko izognejo zamudnemu iskanju novih sodelavcev.
Lucija se je v okviru programa Absolvent zaposlila za
nedoločen čas pri svojem sedanjem delodajalcu, pri podjetju, ki se ukvarja z razvojem turizma in destinacijskim
menedžmentom na območju Notranjske. Spominja se, da
jo je o programu obvestila sodelavka iz kadrovske službe
tega podjetja, kjer je tedaj delala kot študentka v času
absolventskega staža. Zato je javni razpis Absolvent prišel
»ravno v pravem trenutku«, še dodaja.

Tudi Tjaša je delala kot študentka v podjetju, kjer je zdaj
v okviru programa Absolvent zaposlena za določen čas.
Pobudnik za njeno vključitev v program je bil sedanji
delodajalec, podjetje, ki se ukvarja z izdelavo spletnih mest
in aplikacij. Po zaključenem praktičnem usposabljanju je
absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani diplomirala in
se zaposlila na delovnem mestu vodje projektov. Tako ima
zagotovljeno prvo zaposlitev za eno leto, in tudi v prihodnje
se želi profesionalno razvijati na istem strokovnem področju
kot doslej.

Kohezijski e-kotiček

DOBRE PRAKSE

Lucija vidi prednost programa Absolvent v predvsem v možnosti, da je med študijem pridobljena znanja lahko razvila
in nadgradila v praksi, še preden se je zaposlila. Prednost
programa vidi tudi v tem, da spodbuja razvoj posameznikov
na področju, za katerega se formalno izobražujejo. »Tako
lahko v svojem poklicnem življenju obdržijo želeno področje
dela,« razlaga Lucija.
Po uspešno opravljenem praktičnem usposabljanju pri
svojem sedanjem delodajalcu je Lucija diplomirala in se v
okviru programa Absolvent zaposlila za nedoločen čas na
delovnem mestu strokovne sodelavke za področje kadrov
in organizacije dela. To ji daje priložnost za njen nadaljnji
profesionalni razvoj v smeri, ki jo najbolj veseli.

Pomembno obvestilo:

zadnji rok za oddajo vlog je 31. 03. 2011
Več informacij: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=193

Že takrat je opravljala tudi dela s področja upravljanja
človeških virov, za katerega se je formalno izobraževala
v univerzitetnem študijskem programu sociologija, smer
kadrovski menedžment, na Fakulteti za družbene vede v
Ljubljani. Ker so bili v podjetju zainteresirani za njen nadaljnji karierni razvoj v tej smeri, hkrati pa je tudi sama želela
pridobiti več praktičnih izkušenj na istem strokovnem
področju, je bilo soglasje doseženo, program Absolvent pa
jih je, kot pravi Lucija, še dodatno spodbudil.
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Športna dvorana v Podčetrtku
Septembra 2008 je bil objavljen drugi javni razpis za izbor
operacij za sofinanciranje investicij v športno - rekreacijsko
infrastrukturo v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013
v skupni vrednosti 20 mio EUR. Razpis je bil opredeljen za
sofinanciranje projektov v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo, ki bo v turističnih destinacijah nudila možnost za
nastanek novih produktov turistične ponudbe predvsem
za izvajanje programov zdravega načina življenja in množičnosti na področju športne rekreacije. Namen javnega razpisa je bil spodbujanje investicij v obnovo in posodobitev
obstoječe in izgradnjo nove športno-rekreacijske turistične
infrastrukture. Sofinancirala se je izgradnja objektov državnega oziroma regionalnega značaja z neposrednim vplivom
na razvoj turizma, športne rekreacije, vrhunskega športa in
športno turističnih prireditev. Zgrajena oziroma obnovljena
infrastruktura bo namenjena vsem kategorijam uporabnikov, tako za programe športne rekreacije, športa otrok
in mladine, kakovostnega in vrhunskega športa, športa
invalidov ter organizacijo različnih prireditev, ki pritegnejo
veliko število obiskovalcev. Eden izmed upravičencev na
tem razpisu je bila Občina Podčetrtek, ki je prejel sredstva iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj za operacijo »Izgradnja večnamenske športne dvorane v Podčetrtku

Prikaz dvorane

Opis operacije
Načrt dvorane

Nova večnamenska športna dvorana stoji ob vpadnici v Podčetrtek. Objekt (skupna površina 3400 m2) je zasnovan kot
športna dvorana, ki lahko funkcionira tudi kot prireditveni
prostor za kulturne in druge prireditve. Tekmovalna površina dvorane omogoča organizacijo tekmovanj na mednarodni ravni v rokometu, košarki ali odbojki, ki jih lahko spremlja
do 450 obiskovalcev na sedežih na tribunah. Za vadbo je od
glavnega dvoranskega dela mogoče oddeliti ločen prostor za
tenis ali badminton, v objektu pa sta tudi igrišče za squash
in 7,4 m visoka plezalna stena. V spremljajočih prostorih so
zagotovljeni vsi potrebni pogoji za dobro počutje vseh uporabnikov. V dvorani se predvideva 111 prireditev letno.
Izgradnja večnamenske športne dvorane v Podčetrtku pomeni novo in razsežno zgodbo v razvoju športnega turizma
tako na lokalni kot tudi regionalni in državni ravni. Takoj po
odprtju je postala priljubljena lokacija za priprave predvsem
rokometašev in košarkarjev iz Slovenije in tujine. Športniki in
njihovi trenerji v superlativih opisujejo tamkajšnje pogoje za
treninge.
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Celotna vrednost projekta

3.869.490 EUR

ESRR (EU del)

1.323.626 EUR

ESRR (SLO del)

233.581 EUR

Občina Podčetrtek

2.312.294 EUR

Kohezijski e-kotiček

DOBRE PRAKSE

Zunanjost dvorane

Notranjost dvorane
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OBVESTILA

Kohezijski e-kotiček

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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