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To velja tudi za izvajanje evropske kohezijske politike.

Ta postaja prožnejša že na ravni Evropske unije, čemur

lahko z ukrepi sledijo države članice, tudi Slovenija. V

boj proti izrednim razmeram je mogoče preusmeriti

vsa sredstva kohezijske politike. Ves nerazporejeni

denar iz treh skladov kohezijske politike, tj. Evropskega

sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega

sklada in Kohezijskega sklada, bo lahko namenjen

odpravljanju učinkov krize na področju javnega

zdravja. Za prerazporeditev sredstev tja, kjer so najbolj

nujno potrebna, bo omogočen prenos med skladi ter

med kategorijami regij in cilji politik. Poleg tega bodo

odpravljene zahteve glede sofinanciranja, saj države

članice že uporabljamo vsa sredstva za boj proti krizi.

Tudi upravljanje bo poenostavljeno.

poudarjamo

KOHEZIJSKA
POLITIKA  V  LUČI  KORONAVIRUSA  COVID-19

Slovenija se, tako kot Evropska unija in praktično cel svet, prvič spoprijema z zdravstveno krizo
tolikšnih razsežnosti in s tako hitrostjo širitve. Prva prednostna naloga v boju zoper krizo je seveda
reševati življenja in zadovoljiti potrebe sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenih delavcev, ki
vsakodnevno premikajo mejnike. Ob tem pa je nujna tudi zaščita gospodarstva in ljudi z vsemi
razpoložljivimi sredstvi, pri čemer je in bo tudi v prihodnje za finančno podporo potrebna velika
prožnost.

Evropska komisija je predlagala vzpostavitev

solidarnostnega instrumenta, t. i. instrument

SURE, v višini 100 milijard evrov, ki bo

delavcem pomagal ohraniti dohodke,

podjetjem pa pomagal, da preživijo.

Instrument, ki bo zagotovil posojila v višini do

100 milijard evrov za države, bo podpiral

sheme skrajšanega delovnega časa in

podobne ukrepe za pomoč državam

članicam pri zaščiti delovnih mest, zaposlenih

in samozaposlenih pred odpuščanjem in

izgubo dohodka. Podjetja bodo lahko

začasno zmanjšala število delovnih ur ali

začasno prekinila delo, hkrati pa od države

prejela dohodkovno podporo za neopravljene

ure. Samozaposlene osebe bodo prejele

nadomestilo za trenutne izredne razmere.

Prilagodil se bo tudi Sklad za evropsko

pomoč najbolj ogroženim: za zmanjšanje

tveganja okužb bo uvedena zlasti uporaba

elektronskih bonov, pa tudi možnost nakupa

zaščitne opreme za tiste, ki zagotavljajo

pomoč. Podporo bodo prejeli tudi kmetje in

ribiči, saj imajo bistveno vlogo pri

zagotavljanju hrane. Kriza je namreč okrnila

naše prehranske verige in vplivala na lokalna

gospodarstva, ki so odvisna od kmetijstva in

ribištva.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
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poudarjamo

Ob ukrepih, ki nastajajo za soočenje s krizo, pa je treba

prilagoditi tudi izvajanje programov in projektov, ki so že

v teku. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko

politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade

in Kohezijski sklad, se sprotno odziva na težave, ki

zaradi koronavirusa COVID-19 nastajajo v Sloveniji.

Vpliv koronavirusa COVID-19 opredeljujemo kot višjo silo

oz. naravni dogodek ali drugo dejanje, ki ga ni bilo

mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. To

ustvarja posebno situacijo, ki jo je treba obravnavati s

posebnimi ukrepi. Z njimi želimo podpreti upravičence, ki

že izvajajo sofinancirane projekte ali programe, da bi

kolikor je mogoče dosegli svoje namene in cilje, seveda

pa tudi cilje Operativnega programa za izvajanje

Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot

celote.

Usmeritve Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

Tako je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko

politiko že izdala usmeritve za premostitev težav na

projektih, ki se izvajajo, in sicer za podaljšanja terminskih

načrtov izvajanja projektov in upravičenosti stroškov ter

upravljalnih preverjanj. Za boljšo preglednost informacij 

smo ustvarili tematsko podstran, na kateri objavljamo

tako aktualne usmeritve Službe Vlade RS za razvoj in

evropsko kohezijsko politiko kot Vlade RS in Evropske

komisije glede izvajanja evropske kohezijske politike v

povezavi s COVID-19. Stran se redno posodablja. Ker se

razmere še naprej spreminjajo, bo seveda sledilo še več

predlogov in ukrepov, ki jih usklajujemo z vsemi deležniki

pri izvajanju te politike v Sloveniji in Evropsko komisijo.

Naša skupna želja je, da bi bili v boju s krizo čim

uspešnejši.

Povezava na spletno stran.

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Evropska komisija

http://www.eu-skladi.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/covid19
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/covid19
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/covid19
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dobre
zgodbe

DEZINFEKCIJA  S  SVETLOBO  ZA
ZMANJŠANJE  BOLNIŠNIČNIH  OKUŽB

UVC Solutions d.o.o. je podjetje, ki je razvilo Steripro pametno UV-C dezinfekcijo, se pravi
dezinfekcijo s pomočjo UV-C svetlobe. Z njo se lahko učinkovito uničuje večino mikrobov na
površinah v bolnišničnih prostorih in s tem posledično zmanjšuje bolnišnične okužbe.

ZAKAJ UV-C?

Bolnišnične okužbe v Evropi letno prizadenejo okoli 3,2

milijona ljudi in nas stanejo od 5,5 do 7 milijard evrov.

Poleg tega vsako leto povzročijo 16 milijonov dodatnih

dni bolnišnične oskrbe in so neposredno odgovorne za

37.000 smrti. Raziskave kažejo, da je v bolnišnicah po

ročni in kemični dezinfekciji primerno očiščenih manj kot

50 % površin (vir: upravičenec).

 

Za razvoj UV-C modula, ki je plod slovenskega znanja in

razvoja, so pridobili tudi evropska sredstva iz

Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru javnega

razpisa za sofinanciranje inovativnih podjetij.

KAKO DELUJE UV-C DEZINFEKCIJA?

Ultravijolična C svetloba na valovnih dolžinah okoli 254

nm je germicidna, kar pomeni, da škoduje bakterijam,

virusom in drugim mikroorganizmom z uničevanjem

nukleinskih kislin in njihove DNK. To poteka dokaj hitro,

saj potrebuje aparat SteriPro za dezinfekcijo

standardne bolnišnične sobe 10 minut, za operacijske

dvorane pa približno 20 minut. Za dezinfekcijo prostora

od stropa do tal naprave ni treba premeščati. SteriPro

je namenjen dezinfekciji vseh bolnišničnih prostorov in

reševalnih vozil. 

 

 

DODATNE SPODBUDE

Podjetje je koristilo evropska sredstva tudi iz

Javnega razpisa za sofinanciranje individualnih

nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

in v okviru vavčerja za tržne raziskave tujih trgov

z namenom identificiranja ustreznih prodajnih

kanalov in tržnih priložnosti na tujem trgu ter

pregleda konkurence.  

"Evropska sredstva mnogokrat opogumijo
inovatorje, da od ideje preidejo v izvedbo. To
je ključno za vzpostavitev zagonskih podjetij,
ki so globalno gledano največji generator
inovativnih rešitev", pravi Matej Rajk.

Za vse spodbude skupaj je podjetje prejelo
69.000 evrov evropskih sredstev.

 

Vir: Upravičenec

Več informacij na spletni strani upravičenca in v

videu.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://uvc-solutions.com/sl/
https://www.youtube.com/watch?v=CZ3NTaUZhpo


aktualni
razpisi

MLADI

ŠTUDENTI    ISKALCI PRVE ZAPOSLITVE        
MLADI     MLADI PODJETNIKI

MALA  IN
SREDNJA  PODJETJA

PODJETJA V VSEH FAZAH RAZVOJA      PODJETJA Z RAZISKOVALNIMI ODDELKI   
ZASEBNI ZAVODI     START-UP PODJETJA      SOCIALNA PODJETJA

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v
obdobju 2019–2022 »E–POSLOVANJE 2019–2022« 

Rok za prijavo: 3. rok: 1. 10. 2020 in 4. rok: 1. 10. 2021 

Razpisna dokumentacija 

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne
energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022

Rok za prijavo: 5. rok: 25. 9. 2020

Razpisna dokumentacija

Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov
Rok za prijavo: 2. rok: 30. 9. 2020, 3. rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022

Razpisna dokumentacija

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika
podjetja
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za certifikate kakovosti
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/2021

Rok za prijavo: od 15. 6. 2020 do vključno 25. 9. 2020

Razpisna dokumentacija

https://www.spiritslovenia.si/razpis/309
https://www.spiritslovenia.si/razpis/309
https://www.spiritslovenia.si/razpis/309
https://www.spiritslovenia.si/razpis/309
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energ-1206/
https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=94
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20202021-292-javni-r/


 
 

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za digitalni marketing
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za pripravo digitalne strategije
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za kibernetsko varnost
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za statusno preoblikovanje družb
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za prenos lastništva
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

Vavčer za prototipiranje
Rok za prijavo: 31. 3. 2023

Razpisna dokumentacija

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=81
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=84
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=86
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=89
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=98
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=100


 
 

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za
obdobje 2019 do 2022

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 3. 9. 2020

Razpisna dokumentacija

Spodbude za digitalno transformacijo MSP
Rok za prijavo: 1. 9. 2020 za pridobitev sredstev v letu 2021, 1. 4., 1. 6. in 1. 9. 2021 za

pridobitev sredstev v letu 2022, 1. 4., 1. 6. in 1. 9. 2022 za pridobitev sredstev v letu 2023

Razpisna dokumentacija

SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji
Rok za prijavo: 31. 12. 2020

Razpisna dokumentacija

Ponovitev javnega poziva za vpis v seznam ocenjevalcev projektov digitalne
transformacije podjetij v okviru javnega razpisa "Spodbude za digitalno
transformacijo MSP (P4D - 2019-2023)"

Rok za prijavo: 1. 4. 2021 in 1. 4. 2022

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih
v tujini v letih 2019-2022

Rok za prijavo: 15. 5. 2020, 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5.

2022

Razpisna dokumentacija

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje
snovne in energetske učinkovitosti
Rok za prijavo: od 1. 9. 2020 do 31. 11. 2020, 1. 9. 2021 do 31. 11. 2021

Razpisna dokumentacija

1. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z

njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo
ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo
Rok za prijavo: 14. 5. 2020 do 23.59

Razpisna dokumentacija

Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj
novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne
verige vrednosti«
Rok za prijavo: 3. rok: 5. 6. 2020, 4. rok: 30. 9. 2020 in 5. rok: 23. 4. 2021

Razpisna dokumentacija

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobj-1229/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobj-1229/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobj-1229/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobj-1229/
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=95
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=97
https://www.spiritslovenia.si/razpis/310
https://www.spiritslovenia.si/razpis/310
https://www.spiritslovenia.si/razpis/310
https://www.spiritslovenia.si/razpis/310
https://www.spiritslovenia.si/razpis/310
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/objava-javnega-razpisa-in-razpisne-dokumentacije-k-1-javnem-razpisu-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo-vkljucno-z-njeno-vzpostavitvijo-izboljsanjem-in-razsiritvijo-pasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sir/
https://www.spiritslovenia.si/razpis/323
https://www.spiritslovenia.si/razpis/323
https://www.spiritslovenia.si/razpis/323
https://www.spiritslovenia.si/razpis/323
https://www.spiritslovenia.si/razpis/323


DELODAJALCI  IN
ZAPOSLENI/BREZPOSELNI

SAMOSTOJNI PODJETNIKI     LASTNIKI MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ     KADROVSKI

DIREKTORJI VEČJIH PODJETIJ  ZAPOSLENI - STAREJŠI OD 45 LET     ZAPOSLENI - Z NIZKO

IZOBRAZBO      BREZPOSELNI 

Javno povabilo Aktivni do upokojitve
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45 

Razpisna dokumentacija

Usposabljam.se 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 12. 2020 do 11:59

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje
generacije »GOŠO 4«

Rok za prijavo: 5. 5. 2020 do 14.00

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za
kreativnost 2020 - 2021

Rok za prijavo: 8. dan od dneva prenehanja začasnih ukrepov

Razpisna dokumentacija

Delovni preizkus 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 12. 2020 do 11:59

Razpisna dokumentacija

Javno povabilo k vpisu v evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup
podjetja
Rok za prijavo: do preklica

Razpisna dokumentacija

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/aktivni-do-upokojitve-2018-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020
https://www.gov.si/novice/2020-02-28-objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-odprtih-sirokopasovnih-omrezij-naslednje-generacije-goso-4/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-spodbujanje-kreativnih-kulturnih-industrij-center-za-kreativnost-2020-2021/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020
https://www.spiritslovenia.si/razpis/337


Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo
električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022

Rok za prijavo: 5. rok: 25. 9. 2020

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za
obdobje 2019 do 2022

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 3. 9. 2020

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih
oblik varstva/začasnih namestitev za starejše
Rok za prijavo: 1. rok: 1. 6. 2020 do 15.00, 2. rok: 3. 8. 2020 do 15.00, 3. rok (skrajni rok): 16.

10. 2020 do 15.00

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih
2020, 2021 in 2022

Rok za prijavo: 2. rok: 15. 6. 2020, 3. rok: 14. 9. 2020 in skrajni rok: 16. 11. 2020

Razpisna dokumentacija

Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-

2020 - 6. rok usmerjen za projekte s področja upravljanja in koristne rabe vodnih
virov
Rok za prijavo: 30. 6. 2020 do 12. ure

Razpisna dokumentacija

NOVO!

UNIVERZE   VISOKOŠOLSKI ZAVODI    ŠOLE     RAZISKOVALNE IN RAZVOJEN ORGANIZACIJE   

REGIONALNE IN LOKALNE OBLASTI       REGIONALNE IN LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE   

 TEHNOLOŠKI PARKI       INKUBATORJI IN DRUGE USTANOVE

  RAZISKOVALNE,  JAVNE  IN
DRUGE  INSTITUCIJE

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energ-1206/
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https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energ-1206/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobj-1229/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobj-1229/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobj-1229/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobj-1229/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-infrastrukturo-namenjeno-izvajanju-dnevnih-oblik-varstvazacasnih-namestitev-za-starejsev-javna-objava/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2020-2021-in-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2020-2021-in-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2020-2021-in-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2020-2021-in-2022/


5. javni razpis za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo
Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

5. javni razpis za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

4. javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja
Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

5. javni razpis za produktivne naložbe v klasično akvakulturo
Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za ukrep inovacije v akvakulturi
Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

2. javni razpis za ukrep Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka
akvakultura
Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz Programa
razvoja podeželja 2014-2020

Rok za prijavo: 13. 3. 2024 do 12.00

Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje
med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in
lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni,ki so povezane z razvojem
Rok za prijavo: 29. 5. 2020 do 23.59

Razpisna dokumentacija

2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije
gozdov iz PRP 2014–2020

Rok za prijavo: do objave zaključka na spletnih straneh

Razpisna dokumentacija

NOSILCI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI SO VPISANI V REGISTER   MLADI KMETJE   

LASTNIKI GOZDOV AGRARNE SKUPNOSTI    RIBIČI

KMETI,
GOZDARJI  IN  RIBIČI
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https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objav3-javni-razpis-za-podukrep-16-4-podpora-za-horizontalno-in-vertikalno-sodelovanje-med-udelezenci-v-dobavni-verigi-za-vzpostavitev-in-razvoj-kratkih-dobavnih-verig-in-lokalnih-trgov-ter-za-promocijske-dejavnosti-na-lokalni-ravni-ki-so-poveza/
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http://mkgp.arhiv-spletisc.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/index6916.html?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1466
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neposredne
potrditve

Energetska sanacija Doma upokojencev Gradišče: za projekt v vrednosti  1,3  milijona
evrov bo Kohezijski sklad  prispeval 364.000 evrov. 

 

Več na povezavi.
 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za
evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala naslednje odločitve o finančni

podpori projektom 2014–2020:

Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v eno in dvostanovanjskih
objektih – program ZERO500:  za projekt v vrednosti slabih  5,9 milijona evrov bo
Kohezijski sklad prispeval  5 milijona evrov.

 

Več na povezavi.

Energetska sanacija ŠC Kranj:  za projekt v vrednosti 751.000 evrov bo Kohezijski
sklad prispeval 251.000 evrov.

 

Več na povezavi.

Tržaška cesta - Ureditev kolesarske mreže v MOL s sofinanciranjem Kohezijskega
sklada (CTN):  za projekt v vrednosti 6,4 milijona evrov bo Kohezijski sklad
prispeval 1,6 milijona evrov.

 

Več na povezavi.

Ureditev poslovne cone na Dobrovem:  za projekt v vrednosti dobrih 1,1

milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 581.000

evrov.

 

Več na povezavi.

Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo:  za
projekt v vrednosti skoraj 873.000 evrov bo Evropski socialni sklad prispeval
skoraj 699.000 evrov.

 

Več na povezavi.

http://www.eu-skladi.si/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
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Evropsko
teritorialno
sodelovanje

ČEZMEJNI
PROGRAMI

 

www .eu-skladi .si

Programi čezmejnega sodelovanja podpirajo sodelovanje partnerjev na nivoju regij
NUTS III iz vsaj dveh različnih držav članic ob kopenskih ali morskih mejah. 

spodbujanje gospodarskega in socialnega

razvoja na obmejnih območjih,

reševanje skupnih izzivov na področju

okolja, javnega zdravja, varnosti in

zaščite,

vzpostavitev boljših pogojev za mobilnost

ljudi, blaga in kapitala.

Temeljni cilji čezmejnih programov

sodelovanja so:

Skupna vrednost vseh programov, kjer sodeluje
Slovenija, je okoli 190 milijonov evrov iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Slovenija sodeluje v 4 programih

čezmejnega sodelovanja, pri čemer je

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko

kohezijsko politiko Organ upravljanja za tri

programe (SI-AT, SI-HR, in SI-HU).

Več informacij o programih najdete na njihovih spletnih straneh.

Interaktivni zemljevidi projektov SI-HR in SI-AT 

Na interaktivnih zemljevidih lahko poiščete projektne partnerje in opise projektov, sofinanciranih

v okviru operativnih programov Slovenija - Hrvaška  in Slovenija - Avstrija  za obdobji 2007–2013 in 

2014–2020.

 

 

http://www.eu-skladi.si/
https://www.ita-slo.eu/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hr.eu/si2/
http://www.si-hu.eu/
http://www.si-hr.eu/si2/map-2/
http://www.si-at.eu/si2/interaktivni-zemljevid-programov-op-si-at-2007-2013-interreg-si-at-2014-2020/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
http://www.si-at.eu/si2/interaktivni-zemljevid-programov-op-si-at-2007-2013-interreg-si-at-2014-2020/


Evropsko
teritorialno
sodelovanje

TRANSNACIONALNI  IN
MEDREGIONALNI  PROGRAMI

 

www .eu-skladi .si

 Poslanstvo transnacionalnih programov  je priprava skupnih razvojnih rešitev za skupne
izzive. Poudarek je na krepitvi institucionalnih zmogljivostih javne uprave in javnega
sektorja, tudi v povezavi z zasebnim sektorjem, in na izboljšanju razvojnih politik ter

strategij.

Slovenija sodeluje v 5 transnacionalnih

programih: 

Poglejte si nekoliko drugačen pristop k navodilom nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja: 

video navodila za izpolnjevanje časovnice,
zbirnik regresa za slovenske upravičence.

1. Območje Alp

2. Srednja Evropa

3. Mediteran

4. Podonavje

5. Jadransko-jonski program (ADRION)

Cilji medregionalnih programov pa so krepitev učinkovitosti kohezijske politike s
spodbujanjem izmenjave izkušnj med regijami, izboljšanje udejanjanja programov in

projektov Evropskega teritorialnega sodelovanje in promocija analiz razvojnih trendov
na področju teritorialne kohezije s pomočjo študij, zbiranja podatkov in ostalih ukrepov.

Slovenija sodeluje v 4 medregionalnih

programih: 

1. INTERACT III

2. INTERREG EUROPE 

3. URBACT III

4. ESPON 2020

Vsem petim
transnacionalnim
programom pripada
860 milijonov evrov.

Navodila nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja malo drugače

Vrednost vseh
medregionalnh
programov na ravni
EU znaša 500

milijonov evrov. 

http://www.eu-skladi.si/
https://www.youtube.com/watch?v=UanOQEhjFxc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FzTms2xv318&feature=youtu.be
https://www.alpine-space.eu/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
https://interreg-med.eu/
http://www.interreg-danube.eu/
https://www.adrioninterreg.eu/
http://www.interact-eu.net/
https://www.interregeurope.eu/
https://urbact.eu/urbact-slovenija
https://www.espon.eu/main/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg


Portali  in
platforme

www .eu-skladi .si

PODATKOVNA   PLATFORMA  ZA  EVROPSKE
STRUKTURNE   IN  INVESTICIJSKE  SKLADE

EVROPSKI  PORTAL  NALOŽBENIH  
 PROJEKTOV  (EIPP)

Evropski portal naložbenih projektov je

spletni portal, kjer lahko javni in zasebni

nosilci projektov s sedežem v EU s svojimi

projekti seznanijo morebitne vlagatelje po

vsem svetu. Na voljo je v vseh uradnih

jezikih EU, torej tudi v slovenščini. 

 

Platforma omogoča dostop do

podatkov o realizaciji financiranja in

pričakovanih dosežkih v okviru

Evropskih strukturnih in investicijskih

skladov. Podatki se nanašajo na 533

programov, ki so bili potrjeni do julija

2016. Podatki so prikazani tudi za vsako

državo posebej in jih lahko po želji

izbirate.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/sl/index.html
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/sl/index.html
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/sl/index.html
https://cohesiondata.ec.europa.eu/


Portali  in
platforme

www .eu-skladi .si

Spletna stran fi-compass je platforma za

svetovalne storitve o finančnih

instrumentih v okviru Evropskih strukturnih

in investicijskih skladov. Platforma obsega

splošne informacije, praktične pripomočke,

priročnike, primere dobrih praks, seminarje,

različne dogodke in video material.

 

FINANČNI  INSTRUMENTI  -  PLATFORMA
FI-COMPASS

SPLETNA  PLATFORMA  ZA  UČENJE  O  POLITIKAH
V  OKVIRU  PROGRAMA  INTERREG  EUROPE

Spletna platforma za učenje o

politikah v okviru medregionalnega

programa Interreg Europe 2014-

2020 povezuje vse države članice,

Norveško in Švico ter se sofinancira

iz Evropskega sklada za regionalni

razvoj. Namenjena je vsem

projektnim partnerjem programa in

drugim akterjem regionalne politike,

da bi z njeno pomočjo lažje širili

znanja o načrtovanju in izvajanju

javnih politik na

državni/regionalni/lokalni ravni.

 

V Sloveniji pa Finančne instrumente

upravlja SID banka v okviru Sklada

skladov, kjer lahko pridobite podrobnejše

informacije o njihovih produktih.

 

http://www.eu-skladi.si/
https://www.fi-compass.eu/
https://www.fi-compass.eu/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/
https://www.skladskladov.si/


Uporabno

CELOSTNA  GRAFIČNA  PODOBA  EVROPSKE
KOHEZIJSKE  POLITIKE  (EKP) 2014–2020, NAVODILA

KOMUNICIRANJA  VSEBIN  EKP  IN  DOBRE  ZGODBE

www .eu-skladi .si

Priročnik celostne grafične podobe

Celostna grafična podoba

Navodila Organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin EKP  v
programskem obdobju 2014-2020

Osrednji namen Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v

programskem obdobju 2014–2020  je pomoč vsem akterjem, ki so vključeni v izvajanje evropske

kohezijske politike pri komuniciranju o projektih in njihovih rezultatih.

Programsko obdobje 2014-2020 je v polnem teku, zato smo prepričani, da obstaja veliko zanimivih
projektov, ki jih bomo z veseljem izpostavili. 
 

Preko te povezave lahko pošljete projekt, ki je po vašem mnenju lahko dobra zgodba.

Logotipi

Podobe živali v vektorski obliki

Predloge plakatov

Predloge za predstavitve

Predstavitveni filmček celostne grafične podobe

Dobre zgodbe 2014-2020

Na tej povezavi pa lahko preberete številne dobre zgodbe, ki jih piše Evropska kohezijska politika.

Materiali Evropske komisije: Evropska kohezijska politika 2014-2020 

Povezava na materiale Evropske komisije na temo evropske kohezijske politike kot so publikacije,

zemljevidi, videoposnetki, zakonodaja in smernice, logotipi in grafična podoba. 

Pomladna izdaja revije Panorama.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020-1-sprememba.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020-1-sprememba.pdf
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/predlagaj-primer-dobre-prakse
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/logotipi-zivali/zivali_barve.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
https://www.youtube.com/watch?v=n4n8w9pNo3U
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-72-hungary-looks-to-a-brighter-future


 
EU60S  -  KRATKE  VIDEO

ZGODBE

www .eu-skladi .si

Video
vsebine

Zgodbe v 60 s, ki so podprte tudi z evropskimi sredstvi, predstavlja TV IDEA -

osrednja pomurska televizija.

Vse 25 navdihujočih kohezijskih zgodb si lahko ogledate na spletni strani
pomurske televizije TV IDEA.

http://www.eu-skladi.si/
http://tvidea.si/2019/07/odpadne-kokice-spreminjajo-v-proteinske-tablice-60-sekundni-dokumentarec/
http://tvidea.si/2019/10/v-paragledaliscu-je-nasla-svojo-sreco-60-sekundni-dokumentarec/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
http://tvidea.si/2019/07/z-ureditvijo-jezera-polozen-temeljni-kamen-za-razvoj-vodnih-sportov-60-sekundni-dokumentarec/
http://tvidea.si/category/kohezijske-zgodbe/
http://tvidea.si/category/kohezijske-zgodbe/


EVALVACIJA  PUBLIKACIJE
KOHEZIJSKI  E-KOTIČEK

www .eu-skladi .si

Obvestila

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko

politiko že od leta 2008 mesečno pripravlja

Kohezijski e-kotiček. Ta se vseskozi osvežuje v želji

po čim bolj kakovostni vsebini in tudi vizualni

privlačnosti. Vaše mnenje o njem nam bo v veliko

pomoč pri njegovi pripravi.

 

Hvala vam!
 

Povezava do ankete.

EVALVACIJA  SPLETNE  STRANI
EU-SKLADI .SI

V službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko

politiko vas kot urediniki prosimo, če si vzamete

nekaj minut za evalvacijo spletne strani www.eu-

skladi.si. Vaši odgovori nam bodo pomagali pri

njenem izboljšanju in vzpostavitvi portala

kohezijske politike v novi finančni perspektivi.

 

Hvala vam!
 

Povezava do ankete.

http://www.eu-skladi.si/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://www.1ka.si/a/275277
https://www.1ka.si/a/261300


www .eu-skladi .si

Obvestila

Odprte so prijave za Nagrade #RegioStars 2020!

Naj vaš projekt zasije v eni od 5 kategorij:
⭐ Industrijska tranzicija za pametno Evropo

⭐ Krožno gospodarstvo za zeleno Evropo

⭐ Znanja in spretnosti ter izobraževanje za digitalno

Evropo

⭐ Vključevanje državljanov za kohezivna evropska

mesta

⭐ Tema leta: Krepitev vloge mladih v čezmejnem

sodelovanju – 30 let programa Interreg

 

Prijavite se do 9. maja 2020 na

https://regiostarsawards.eu/.

Evropska komisija je začela z aktivnostmi v okviru kampanje

Evropa v moji regiji - #EUinmyregion, ki ponuja številne

možnosti sodelovanja. Njen cilj je povečanje prepoznavnosti

projektov, ki jih financira EU, zato nas vse vabijo, da

pokažemo, kaj smo dosegli ob podpori evropskih sredstev. 

 

Kampanja omogoča različne priložnosti sodelovanja:

1. Izdelava razglednic za vaš projekt. 

2. Sodelovanje v natečaju #EUinmyregion Zgodbe. 

3. Spletni kviz o poznavanju Evrope. 

 

Več o kampanji in povezave na posamezne možnosti.
 

PRIJAVE  ZA  NAGRADE
REGIOSTARS  2020 ODPRTE

EVROPA  V  MOJI  REGIJI  

http://www.eu-skladi.si/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://regiostarsawards.eu/
https://regiostarsawards.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sl/policy/communication/euinmyregion/


FINA  EU  TOČKA

www .eu-skladi .si

Kontakti

Od ponedeljka do petka,

med 9. in 12. uro, so vam

za vsa vprašanja na voljo

sodelavci Službe Vlade

RS za razvoj in evropsko

kohezijsko politiko.

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog

komuniciranja in obveščanja javnosti, se lahko obrnete na naslednji kontaktni osebi pri

organu upravljanja:

Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si in Nataša Kogej: natasa.kogej@gov.si.

Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi,

saj bodo e-novičke z vašo pomočjo še učinkoviteje dosegale svoj namen. Svoje predloge

lahko pošljete na elektronski naslov info.svrk@gov.si.

Oblikovanje, urejanje in lektura: Nataša Rojšek in Nataša Kogej
 

Prijetno branje in lepe
praznike vam želimo!

http://www.eu-skladi.si/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg

