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Spoštovane bralke in bralci Vizije kohezije,

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo v oktobru dosegli še en mejnik, saj smo
program evropske kohezijske politike tudi uradno poslali v Bruselj. Po predvideni časovnici bo tako
program, težak 3,2 milijarde evrov, sprejet do konca leta, kar pomeni, da lahko prve razpise
pričakujemo že spomladi 2023.

Minister dr. Aleksander Jevšek je ob tem napovedal poenostavitve v postopkih izvajanja oziroma
pregleda porabe sredstev s ciljem, da bi upravičenci kar najhitreje dobili izplačila, to pa bo pripomoglo
k boljšemu črpanju evropskih sredstev.

Poleg sredstev, ki bodo Sloveniji kmalu na voljo iz finančne perspektive 2021–2027, se približuje tudi
začetek izvajanja Interreg projektov. Za obnovljive vire energije pa bo na voljo tudi Švicarski sklad od
leta 2023 dalje.

Sicer pa aktualne razpise iz finančne perspektive 2014–2020 najdete v nadaljevanju, pa tudi že
Kapitalizacijski razpis v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027.

Želimo Vam prijetno branje,
ekipa Vizije kohezije



Program Evropske kohezijske politike 2021–2027 sredstva namenja investicijam, zaradi
katerih bo Slovenija ob koncu tega desetletja še pametnejša, bolj zelena, povezana, socialna in
predvsem bliže državljanom. Pred posredovanjem v Bruselj je bil potrjen s strani obeh
razvojnih svetov kohezijskih regij, torej Vzhodne in Zahodne Slovenije, kar je dalo programu
še dodatno težo, saj z njim soglašajo predstavniki iz obeh delov naše države.

Slovenija bo pametnejša s spodbujanjem inovacij, razvoja in raziskav, dobrih 100 milijonov
evrov pa bo namenjenih za digitalizacijo. Pozabili nismo niti na mala in srednja podjetja, saj
evropska sredstva namenjamo tudi njim.

Z evropskimi sredstvi bomo izboljšali mobilnost z nadgradnjo železniškega in cestnega
omrežja, velik poudarek bo tudi na trajnostni mobilnosti. Tako bo Slovenija še bolj povezana.

Evropska sredstva namenjamo tudi urbanemu in lokalnemu razvoju ter tako skrbimo za
trajnostni in celostni razvoj, Slovenija pa bo na ta način še bližje državljanom.

Skupaj smo pripravljeni na izzive prihodnosti.

Kaj prinašajo evropska sredstva Sloveniji v prihodnjih letih?

Sredstva, ki prihajajo od ljudi, bomo vračali ljudem z naložbami v trg dela, izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo in dolgotrajno oskrbo ter izobraževalno,
socialno in zdravstveno infrastrukturo. Tako bomo ustvarili še bolj socialno Slovenijo.

In nenazadnje, Slovenija, ki je že do sedaj poznana kot zeleni biser sredi Evrope, bo še bolj zelena z naložbami, usmerjenimi v odvajanje in čiščenje vode, v
obnovljive vire energije, poplavno varnost in odziv na podnebne spremembe, pa tudi v energetsko prenovo stavb.



ODLOČITVE O PODPORI



SPODBUJAMO PODJETNIŠTVO

ZA PODJETJA, POTENCIALNE 

PODJETNIKE IN INOVATIVNE 

POSAMEZNIKE

Evropska sredstva

Preko javnega razpisa bo omogočeno financiranje izvajanja
storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za potencialne podjetnike,
mala in srednje velika podjetja v vseh fazah razvoja, inovativne
potencialne podjetnike in inovativna zagonska podjetja s
potencialom hitre rasti in se izvajajo preko izbranih podpornih
institucij podjetniškega in inovativnega podpornega okolja (SPOT
Svetovanje, inkubatorjev in start-up konzorcija). Z razpisom se
tako spodbuja podjetništvo, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem
novih idej v gospodarstvu in s pospeševanjem ustanavljanja novih
podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev.

Za javni razpis v višini 3 milijone evrov bo Evropski sklad za
regionalni razvoj prispeval 2.183.620,00 evrov.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila skoraj 2,2 milijona evrov evropskih sredstev za Javni razpis za
zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023.

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-podjetja-potencialne-podjetnike-in-inovativne-posameznike


RAZPISI



Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Vlaganje v nastanitveno 
turistično ponudbo

Podpora podjetjem pri 
trajnostni in krožni 
transformaciji poslovanja

Zdravje in varnost

Spodbujanje večje 
predelave lesa 

Kapitalizacijski razpis

INTERREG OBMOČJE ALP: 
Projekti male vrednosti

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnio-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma/
https://www.spiritslovenia.si/razpis/391
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/tretji-javni-razpis-za-ukrep-zdravje-in-varnost-iz-op-espr-2014-2020/
https://www.gzs.si/skupne_naloge/informacije_in_pomoc/vsebine/Novice/ArticleId/82764/javni-razpis-za-spodbujanje-vecje-predelave-lesa-za-hitrejsi-prehod-v-podnebno-nevtralno-druzbo-noo-les
https://www.ita-slo.eu/sl/vse-novice/news/kapitalizacijski-razpis-%C5%A1t-012022-0
https://www.alpine-space.eu/for-applicants/how-to-apply/


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Dela za odpravo škode 
in obnovo gozda

Vavčer za digitalni 
marketing za socialna 
podjetja

Razpis Evropske komisije –
Instrument za povezovanje 
Evrope – promet 2022

Ribiška pristanišča, mesta 
iztovarjanja, prodajne 
dvorane in zavetja

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-2014-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/razpis-evropske-komisije-instrument-za-povezovanje-evrope-promet-2022/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-16-vavcer-za-digitalni-marketing-za-socialna-podjetja/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sesti/


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Predelava ribiških proizvodov 
in proizvodov iz akvakulture

Izdelava vzorčnih 
prevodov del slovenskih 
avtorjev v tujih jezikih

Proizvodnja električne energije 
z izrabo sončne energije

Mikroposojila za MSP
Izdaja predstavitvenih 
katalogov v tujih jezikih

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sedmi-javni-razpis-za-ukrep-predelava-ribiskih-proizvodov-in-proizvodov-iz-akvakulture/
https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1%5Brazpis%5D=525&cHash=2f3f32c56c367039a0fcf825e85306a9
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizv-1278/
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/mikroposojila-za-msp-msp-mikro
https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1%5Brazpis%5D=523&cHash=8162705480f646dec328c2560a7807db


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Krizno likvidnostni 
kredit

Vavčer za 
kibernetsko varnost Vavčer za certifikate kakovosti

Produktivne naložbe v 
klasično akvakulturo

Ne spreglejte novih in 
aktualnih javnih razpisov! 
Prijavite se na mesečni e-
informator Vizija kohezija

https://www.podjetniskisklad.si/p7ce-2022-krizno-likvidnostni-kredit/
https://www.podjetniskisklad.si/vav16-vavcer-za-certifikate-kakovosti-2/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-17-vavcer-za-kibernetsko-varnost-2/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sedmi-javni-razpis-za-ukrep-produktivne-nalozbe-v-klasicno-akvakulturo/
https://evropskasredstva.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/vizija-kohezija/


Občine, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja 
za občine

Posojila za financiranje projektov celovite 
energetske prenove javnih stavb

https://www.skladskladov.si/obcine-javni-sektor/posojila-za-financiranje-projektov-urbanega-razvoja-za-obcine-ur-0
https://www.skladskladov.si/obcine-javni-sektor/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee-0


EU sredstva prispeva:

Občine, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, 
ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE

Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 
10.000 prebivalcev

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-investicije-v-sisteme-odvajanja-in-ciscenja-odpadne-vode-ki-lezijo-na-manjsih-aglomeracijah-od-2-000-pe-c1-k3-ih-nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-investicije-v-vodovodne-sisteme-ki-oskrbujejo-manj-kot-10-000-prebivalcev-c1-k3-ii-nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/


Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI

Patenti, modeli, znamke

Udeležba na mednarodnih forumih

Udeležba gospodarskih delegacij v tujini

Dvig digitalnih kompetenc

Prenos lastništva Statusno preoblikovanje družb

Celostno vrednotenje okoljskih vplivov

https://www.podjetniskisklad.si/revav-2-vavcer-za-patente-modele-znamke/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-4-vavcer-za-udelezbe-na-mednarodnih-forumih/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-5-vavcer-za-udelezbo-v-gospodarskih-delegacijah-v-tujino/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-7-vavcer-za-dvig-digitalnih-kompetenc/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-11-vavcer-za-statusno-preoblikovanje-druzb/
https://www.podjetniskisklad.si/vav-13-vavcer-za-prenos-lastnistva/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-15-vavcer-za-celostno-vrednotenje-okoljskih-vplivov-lca/


Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

Lastniško in kvazi lastniško financiranje

Za raziskave, razvoj in inovacije za MSP

Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije 
iz Sklada skladov COVID-19

Krediti za MSP, kriti z jamstvom SID banke

So-investiranje z zasebnimi investitorji

https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/lastnisko-kvazi-lastnisko-financiranje
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/krediti-za-raziskave-razvoj-inovacije-za-msp-kriti-z-jamstvom-sid-banke
https://www.skladskladov.si/covid19/posojila-za-financiranje-nalozb-v-raziskave-razvoj-inovacije-rri-iz-sklada-skladov-covid-19
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/krediti-za-msp-kriti-z-jamstvom-sid-banke
https://www.podjetniskisklad.si/si-sk-2022-so-investiranje-z-zasebnimi-investitorji/


Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

Mikroposojila za MSP iz Sklada skladov COVID-19

Financiranje projektov urbanega razvoja 
za podjetja

Posojila za financiranje projektov celovite 
energetske prenove javnih stavb

https://www.skladskladov.si/covid19/mikroposojila-za-msp-msp-mikro-iz-sklada-skladov-covid-19
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-projektov-urbanega-razvoja-za-podjetja-ur
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee


Delodajalci in zaposleni, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Delovni preizkus 2020-2023

Usposabljam.se 2020-2023

Učne delavnice 2020: spodbude za 
zaposlovanje

Javno povabilo k vpisu v evidenco mentorjev in 
strokovnjakov za startup in scaleup podjetja

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.spiritslovenia.si/razpis/337


Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo 
sanacije gozdov

Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev strategij 
lokalnega razvoja

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdnih-vlak-potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp-2014-2020/
http://razvoj-podezelja.si/index.php/sl/


Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Za zdravje in varnost

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, 
prodajne dvorane in zavetja

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/drugi-javni-razpis-za-ukrep-zdravje-in-varnost-iz-op-espr-20214-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/peti-javni-razpis-za-ukrep-ribiska-pristanisca-mesta-iztovarjanja-prodajne-dvorane-in-zavetja/


Ne spreglejte | NAPOVEDANI RAZPISI

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/covid19-2/test
https://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi


AKTUALNO



SLOVENSKI REGIONALNI DNEVI 

Več 

Letošnji Slovenski regionalni dnevi so 13. in 14. oktobra potekali na
Ptuju pod sloganom »Spremembe kot priložnost za regionalni
razvoj«. Simpozij je gostil veliko domačih ter dva tuja strokovnjaka.

Velik poudarek je bil na novi finančni perspektivi tako na državni kot
na regionalni ravni. O izzivih regionalnega razvoja v novi finančni
perspektivi 2021–2027 je spregovorila gostja Agnes Monfret, vodja
enote DG REGIO za Bolgarijo, Madžarsko in Slovenijo pri Evropski
komisiji. Da je komunikacija osrednjega pomena za spremembe, je
udeležence dvodnevnega srečanja podučil Frank Schneider iz
Interreg Central Europe, ki je v zvezi s tem mehanizmom podelil
svoje izkušnje.

Na regionalnih dneh so poleg omenjenega potekale tudi razprave o
podnebnih spremembah v luči regionalnega razvoja, energetski krizi
in prehodu v brezogljično družbo, o privlačnem okolju za mlade,
predvsem ob vrnitvi iz tujine, ter kaj digitalizacija prinaša
regionalnemu razvoju. Dogodek se je zaključil z okroglo mizo o
mladih in globalnih spremembah.

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/priloznost-za-regionalni-razvoj


Pod pokroviteljstvom Evropske komisije so letos že enajstič zapored
potekali dogodki ob Dnevu evropskega sodelovanja (European
Cooperation Day – EC Day). V petek, 16. septembra, smo rezultate in
pomen projektov čezmejnega sodelovanja predstavljali na čezmejnem
območju avstrijske Štajerske in Pomurja ter v duhu trajnosti in
povezovanja obiskali grad Kornberg in dvorec Rakičan na cesti gradov
ter dogodek zaključili z otvoritvijo plavajoče ptičje opazovalnice.

Letošnje dogajanje je bilo postavljeno v čezmejno okolje, kjer so se
oziroma se še izvajajo številni projekti, ki jih brez programov Interreg ne
bi bilo. Dogodek, ki je bil izveden na čezmejnem območju avstrijske
Štajerske in Pomurja, je potekal pod okriljem Službe Vlade RS za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organom upravljanja
čezmejnega programa sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija, v
sodelovanju s projektnimi partnerji projektov Castle Road, E-Carriage in
BioDiTour. Zadevni trije projekti so lep dokaz uspešnega čezmejnega
sodelovanja na področju promocije naravne in kulturne dediščine ter
trajnostnega razvoja obmejnih regij.

DNEVI EVROPSKEGA SODELOVANJA

Več 

https://evropskasredstva.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/dan-evropskega-sodelovanja-na-grajskih-dvoriscih/


Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v okviru
Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020 v
sodelovanju s programskim partnerjem Ministrstvom za regionalni
razvoj in sklade EU republike Hrvaške in projektom MISTERION, ki je bil
sofinanciran v programskem obdobju 2014-2020, izvedel dogodek z
nazivom »Dan evropskega sodelovanja z mladimi – Doživetje skrivnosti
voda« na obeh straneh meje, kjer smo gostili 115 udeležencev.

Uradni del dogodka je potekal v Kamanju (HR), kjer so vsi govorniki in
projektni partnerji poudarili rezultate in pomen čezmejnih projektov:
župan Občine Kamanje, Damir Mateljan, vodja organa upravljanja
Programa sodelovanja Interreg Slovenija – Hrvaška v Službi Vlade RS za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Tanja Rener, direktorica Urada
Evropskega teritorialnega sodelovanja v Ministrstvu za regionalni razvoj
in sklade EU Republike Hrvaške, Stella Arneri, županja Občine Semič
Polona Kambič, aktivna članica Mladinskega centra Semič, Lidija
Kočevar in predsednik Sveta mladih Karlovačke županije, Renato
Bukovac.

DNEVI EVROPSKEGA SODELOVANJA

Več 

http://www.si-hr.eu/si2/2022/09/09/dan-evropskega-sodelovanja-z-mladimi-dozivetje-skrivnosti-voda/


Čezmejni projekt Wine Picnic, ki se izvaja v sklopu Interreg programa
med Slovenijo in Madžarsko, je v vinorodni kraj Dötk v Županiji Zala
privabil okrog 200 ljudi iz obeh držav, ki so na celodnevni čezmejni
prireditvi spoznavali madžarski vinorodni okoliš in svoje sosede na
„Pikniku v vinogradu“.

Dogodek se je odvijal 24. 9. 2022 v okviru Dneva evropskega sodelovanja
na slovensko-madžarskem programskem območju, ki ga je letos že
enajstič zapored organizirala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko v sodelovanju z madžarskim vodilnim partnerjem
Zalai Borut in Zavodom za okolje in turizem Dobrovnik.

„Ključna prioriteta Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-
Madžarska 2014-2020 je spodbujanje zelenega turizma, vendar ne le v
večjih turističnih središčih, temveč tudi v oddaljenih, manj razvitih
podeželskih območjih, s čimer lahko njihovim prebivalcem zagotovimo
bolj kakovostno življenjsko perspektivo,“ je poudarila Tanja Rener, vodja
organa upravljanja iz Službe Vlade.

DNEVI EVROPSKEGA SODELOVANJA

Več 

http://www.si-hu.eu/2022/09/29/piknik-v-vinogradu-xxx/


V Ajdovščini je v oktobru začela delovati prva enota za dnevno varstvo
starejših od 65 let, skupno gre že za četrto enoto v verigi hiš dobre volje.
Storitev bo starejšim omogočila, da odložijo svoj odhod v institucionalno
varstvo. V enoti se bodo izvajale aktivnosti, druženje, oskrba in nega, ki v
domačem okolju zaradi različnih razlogov in bolezenskih stanj ne morejo
biti zagotovljene.

Vsakodnevno je poskrbljeno za nego, tople obroke, telovadbo, animacijo,
ustvarjalne delavnice in vse tisto, kar je potrebno, da so uporabniki in
uporabnice celostno preskrbljeni pod isto streho in se hkrati
vsakodnevno vrnejo domov. Hiša je namenjena tako samostojnim kot
tistim, ki potrebujejo pomoč pri negi in varstvo. Tudi čas uporabe je
prilagodljiv posameznikovim potrebam. Velik pomen hiš dobre volje je
tudi v razbremenitvi svojcev in družinskih skrbnikov. V enoti nudijo tudi
prevoz uporabnikov v in iz dnevnega varstva. Storitve se izvajajo vsak
delovni dan od ponedeljka do petka.

HIŠA DOBRE VOLJE AJDOVŠČINA

Več 

https://www.dung.si/projekti/


V Slovenskih Konjicah je v juliju začela delovati enota za začasne
namestitve starejših od 65 let. Gre za prvo od 13 enot za začasne
namestitve starejših v Sloveniji iz Javnega razpisa za sofinanciranje
vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik
varstva/začasnih namestitev za starejše.

KAKOVOSTNA OSKRBA ZA STAREJŠE

Več 

V Slovenskih Konjicah deluje enota za začasne namestitve starejših

Javni zavod Lambrechtov dom Slovenske
Konjice je želel z investicijo starejšim na
območju Slovenskih Konjic zagotoviti
kakovostno oskrbo in v okolje vpeljati
novo obliko programa, kot je začasna
namestitev za starejše.

Cilji investicije so še: zagotavljanje pogojev za kvalitetno bivanje starejših, izboljšanje
razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov,
izvajanje sodobnega koncepta varstva starejših, izvajanje celovite skrbi za starejše prebivalce ter
zagotoviti nova delovna mesta.

https://www.lambrechtov-dom.si/zacasne-namestitve/


Spoštovane bralke in bralci Vizije kohezije, vabimo vas, da sodelujete v
anketi, ki analizira proces digitalne transformacije v podjetju ter
komplementarne naložbe v neotipljivi kapital.

Analizo pripravlja skupina raziskovalcev Ekonomske fakultete v okviru
Ciljnega raziskovalnega projekta „V5-2121 Digitalna preobrazba,
Industrija 4.0 in struktura slovenskega gospodarstva ter vpliv
digitalizacije in uvajanja novih tehnologij na dolgoročno gospodarsko
rast in vzdržnost javnih financ v Sloveniji", ki ga sofinancirata Agencija
za raziskovalno dejavnost RS ter Ministrstvo za finance.

Anketa je popolnoma anonimna.

Vsi sodelujoči, ki boste odgovorili na vprašalnik in boste pustili svoj
kontakt, boste prejeli kratko poročilo, povabljeni boste tudi na
predstavitev rezultatov, ki bo predvidoma 2. 12. v dopoldanskem času.

Hvala za sodelovanje.

SODELUJTE V ANKETI

Anketni vprašalnik je dostopen  

http://raziskave.ef.uni-lj.si/a/1399


ZA MLADE



Mesečna subvencija po 740 EUR za zaposlitev brezposelnih
udeležencev praktičnega usposabljanja v programu Učne
delavnice. Delovno razmerje je za najmanj pol leta, z možnostjo
podaljšanja še za najmanj pol leta.

Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 12. 2022.

MLADI ZAPOSLENI

Učne delavnice 2020: spodbude delodajalcem za zaposlovanje 
mladih

Več

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje


Hack for Earth in Nemška agencija za mednarodno sodelovanje (GIZ)
vabita mlade po vsem svetu na globalni hackathon o podnebnih
spremembah na COP27 v Egiptu, v sodelovanju z UNFCCC, UNICEF-om in
več drugimi organizacijami, ki si prizadevajo, da bi se slišali glasovi
mladih.

Mladi v starosti od 16 do 35 let z vsega sveta se bodo pridružili hackathonu
in uporabili svoje raznolike veščine za ustvarjanje digitalnih rešitev za boj
proti podnebnim spremembam. Zmagovalci bodo svoje inovativne rešitve
predstavili skupini svetovnih voditeljev na konferenci ZN COP27.
Zmagovalne ekipe se bodo pridružile tudi pospeševalnemu programu
Build for Earth, ki je namenjen uresničevanju njihovih rešitev.

„Hack for Earth“ Youth Hackathon je hibridni hackathon, ki bo potekal
od 2. do 4. novembra 2022.

EVROPSKO LETO MLADIH 2022

„HACK FOR EARTH”  HACKATHON ZA MLADE 

Več informacij in prijave

https://www.hackforearth.com/


IDEJE ZA IZLET
Po poteh evropskih sredstev



Ali poznate zgodbo o belih ženah s Pohorja? Ali veste, da so nekoč
nad Slovensko Bistrico živeli Rimljani in da lahko sredi pohorskih
gozdov uzrete „gozdno oko“, ki skrivnostno zre v nebo?

Izkusite dogodivščino Po poteh Žive coprnije. Na pot se lahko
odpravite sami s pomočjo knjige Živa coprnija: Izleti po poteh
pripovednega izročila, ki prinaša zgodbe in je hkrati vodnik po
turističnih točkah. Dopolnjuje jo mobilna aplikacija Živa coprnija na
dlani z zemljevidom. Voden izlet pa popestri še lutkovna predstava.

Projekt je sofinanciran v okviru programa sodelovanja Interreg V-A 
Slovenija–Hrvaška 2014–2020.

Vabljeni!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

Po poteh Žive coprnije

Oglejte si

https://www.youtube.com/watch?v=dRGd5BtjKtk


V mesecu oktobru je še primerna temperatura za obisk Babnega
Polja in Rimskega zidu.

Mnogi te kraje poznajo kot slovensko in hrvaško Sibirijo, saj
temperature pozimi padejo tudi pod 30 stopinj Celzija pod ničlo.

V Prezidu na Babnem polju, po slovensko-hrvaški meji, najdete
ostanke poznorimskega obrambnega zidu, ki so ga Rimljani začeli
graditi na Trsatu, čez kraško polje med Prezidom in Babnim Poljem
na Bloški planoti ter v Ajdovskem zidu nad Vrhniko, čez Lanišče in
do Vipavske doline. Stoji ga še 2800 metrov.

Projekt je sofinanciran v okviru programa Interreg Slovenija–
Hrvaška 2014–2020.

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

Rimski zid 

Vabljeni k odkrivanju številnih naravnih in kulturnih lepot!



V naravnem parku Žumberak živi kar četrtina vseh živalskih in
rastlinskih vrst na Hrvaškem. Obisk parka je odlična priložnost za
preživljanje aktivnih počitnic, saj ponuja možnost pohodništva,
kolesarjenja, jahanja in jadralnega padalstva. Hkrati pa je
prisotna tudi bogata kulturna dediščina (arheološka nahajališča).
V parku vas pričaka tudi odlična lokalna hrana iz družinskih
kmetij, predvsem jagnjetina in postrvi.

V Budinjaku in Sošicah sta atraktivna centra za obiskovalce, kjer si
lahko izposodite e-kolo ali se sprehodite po učnih poteh.

Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru programa
Interreg VA Slovenija - Hrvaška.

Vabljeni!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

Naravni park Žumberak

Več

https://www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr/?lang=sl


Imate vprašanje glede evropske kohezijske 
politike, razpisov, možnosti financiranja?

Vaša kohezijska svetovalka EMA je le en klic

ali klik stran. 

www.eu-skladi.si

https://www.facebook.com/EUSkladi
https://www.instagram.com/euskladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
http://www.eu-skladi.si/


UPORABNE POVEZAVE

Čezmejni programi Transnacionalni programi Medregionalni programi

Norveški finančni mehanizem in 
Finančni mehanizem EGP 2014–2020

https://www.interregeurope.eu/
https://www.ita-slo.eu/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hr.eu/si2/
http://www.si-hu.eu/
https://www.alpine-space.eu/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
http://www.interreg-danube.eu/
https://interreg-med.eu/
https://www.adrioninterreg.eu/
https://www.interact-eu.net/
https://urbact.eu/urbact-slovenija
https://www.espon.eu/participate/espon-your-country/slovenia
https://www.norwaygrants.si/


UPORABNE POVEZAVE in KONTAKTI

Za vse informacije v zvezi s komuniciranjem sva vam 
na voljo:

Klavdija Operčkal
Nacionalna koordinatorica za komuniciranje EKP

Marjanca Scheicher

https://www.fi-compass.eu/
https://www.skladskladov.si/
https://eu-skladi.si/portal/sl/ekp/navodila
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020-1-sprememba.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
mailto:marjanca.scheicher@gov.si
mailto:klavdija.operckal@gov.si
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi
http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi
http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/
https://www.spiritslovenia.si/razpisi
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi?regid=24
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OBLIKOVANJE, UREJANJE IN LEKTURA
 Klavdija Operčkal

 Marjanca Scheicher

 Beti Blagus

 Sergeja Kariž 

http://www.sd.um.si/
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