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Predlagaj EU projekt, moj projekt

Označevanje
EU
projekt, moj projekt 2017

Predlagaj najboljši projekt v REGIJI in se poteguj za lepe nagrade
Imam čisto vodo. Pa hiter brezžični internet. Do službe se vozim pol ure manj zaradi nove ceste. Brezplačno sem se
dodatno izobrazil. Odprl sem svoje podjetje – in to z nekaj kliki prek E-vem. Sodeloval sem v norem raziskovalnem
projektu.

Ali veš, da evropska sredstva prinašajo
koristi nam vsem?
Poišči konkreten projekt v svoji okolici in nam ga pošlji
prek www.eu-skladi.si. Če pa s svojim izborom,
fotografijo in komentarjem prepričaš glasovalce, da je
to najboljši projekt v tvoji regiji, prejmeš še super
nagrado.
Lahko tudi jaz sodelujem?
Predloge lahko pošlje fizična ali pravna oseba s stalnim
prebivališčem v EU. Pošlješ lahko neomejeno število predlogov.
Na kaj naj se nanašajo moji predlogi?
Predlogi se morajo nanašati na projekte, ki so bili izvedeni v
Sloveniji in sofinancirani iz naslednjih skladov: Evropski sklad
za regionalni razvoj, Kohezijski sklad ali Evropski socialni sklad.
Projekt je lahko sofinanciran iz več skladov hkrati.

Kako sodelujem?
Pošlji predlog projekta, ki je bil sofinanciran z evropskimi
sredstvi preko spletnega obrazca, in dodaj, zakaj.
Predloge zbiramo do 15. 3. 2017. Vpiši tudi svoj
elektronski naslov, da te poiščemo v primeru prejema
nagrade.
Kako pridem do nagrade?
Tako da bo tvoj projekt izbran za najboljši projekt v tvoji
regiji (oziroma v regiji, kjer se izvaja). Predlagatelji tistih
12 projektov, ki bodo izglasovani kot najboljši in kasneje
predstavljeni na dnevu odprtih vrat v okviru kampanje
EU PROJEKT, MOJ PROJEKT, bodo prejeli nagrade.
Pogoji sodelovanja
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Označevanje projektov 2014–2020

UPORABNO
NAVODILA evropskih strukturnih in investicijskih skladov za področje obveščanja
javnosti
 Navodila Organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020
 Mnenje OU glede upoštevanja pravil obveščanja javnosti o sofinanciranju
naložbe s sredstvi EU in Republike Slovenije
 Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo
podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020
 Navodila organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje operacij v
okviru Operativnega programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020
Logotipi, priročniki in druge uporabne predloge za evropsko kohezijsko politiko v
obdobju 2014–2020





Posebnost:
možne kombinacije iz različnih
virov financiranja (Evropski
sklad za regionalni razvoj,
Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja, Evropski
sklad za pomorstvo in ribištvo)
 Upoštevanje tistih Navodil,
ki imajo najbolj stroge
zahteve
(glede na dosedanjo prakso so
to Navodila Evropskega sklada
za pomorstvo in ribištvo)

Logotipi in Priročnik celostne grafične podobe
Primeri plakatov in Navodila za njihovo uporabo (verzija plakatov v wordu)
PPT predloga za predstavitev 3-4 in PPT predloga za predstavitev 16-9
Predstavitveni video celostne grafične podobe 2014-2020
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Primeri dobrih praks
Kultura v turizmu
V projektu, Kultura v turizmu, ki ga izvaja Zavod za
socialni razvoj Murska Sobota v sodelovanju s
partnerskimi društvi, motivirajo in spodbujajo pripadnike
madžarske narodne skupnosti, invalide in pripadnike
romske skupnosti, da v sebi poiščejo interes in kreativni
potencial. Na več lokacijah v Pomurju jih želijo vključiti v
projektne aktivnosti, preko katerih bodo nadgradili svoje
znanje ter s pomočjo skupinske dinamike usvojili veščine,
ki jim bo povečale zaposlitvene možnosti na področju
kulture, turizma in tudi drugje. Ključne aktivnosti projekta
so usposabljanja na področju informiranja in obveščanja o
kulturnih dogodkih ter vsebinah, interpretiranja kulturne
dediščine in izdelovanja izdelkov umetnostne obrti z
rokodelstvom.

V romskem naselju Pušča potekajo usposabljanja ročnega
šivanja lutk – punčke Ane. Udeleženci soustvarjajo izdelke
(amulete, izdelke iz gline ter karte za prerokovanje), ki bodo
služili kot turistični spominki in so tesno povezani z romsko
kulturno dediščino ter zgodbami, ki že desetletja krožijo od ust
do ust med krajani Pušče. Na podlagi zgodovinskih dejstev in
ljudskega izročila so ustvarili zaščitni znak Pušče, ki bo del
vseh izdelkov. Nekatera usposabljanja so že v polnem teku,
pri nekaterih so v začetni fazi uresničevanja idej. Udeleženci
so zadovoljni, ker izpod njihovih rok nastajajo izdelki, ki pod
strokovnim vodstvom izvajalcev delavnic dobivajo podobo
estetskega turističnega spominka.
V sklopu informiranja in obveščanja o kulturnih dogodkih
in vsebinah je bila oblikovana celostna grafična podoba in
vzpostavljamo spletni portal www.kajdogaja.si, iz katerega
bo razvidno, kaj se dogaja v pomurski ter podravski regiji
na področju kulture. Udeleženci usposabljanja bodo
pridobili znanja s področja multimedije, npr. kako napisati
in objaviti članek na družbenih omrežjih, osnove vodenja
okroglih miz in intervjujev s kulturniki ter umetniki in
splošen uvid v kulturno sceno v regiji ter širše. Delček
tega so udeleženci izkusili na decembrski strokovni
ekskurziji v Mariboru.
V sklopu interpretiranja kulturne dediščine potekajo
usposabljanja za promotorje kulturne dediščine, kjer
udeleženci spoznavajo osnove turističnega vodenja,
značilnosti našega območja, čaka pa jih tudi praktično
usposabljanje na terenu – spoznavanje regionalne
naravne in kulturne dediščine v živo.

Več na www.zsr.si.
Okvirna višina sredstev: 114.606,00 EUR
Foto: arhiv upravičenca
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Ustvarjam za zagon KulturniK!
Ustvarjam za zagon KulturniK! je projekt, ki s svojimi
aktivnostmi prispeva k predstavitvi kulture pripadnikov
hrvaške skupnosti in madžarske narodne skupnosti v
slovenskem javnem prostoru. Njegov namen je razvijati
ustvarjalnost in usposobiti udeležence na področju medijev
ter avdiovizualne umetnosti.

Vsebina delavnic je prilagojena posameznikom brez
predznanja in je zato primerna za vse nezaposlene, ki želijo
razširiti svoj nabor znanj, tiste, ki razmišljajo o prekvalifikaciji,
ali preprosto za posameznike, ki jih področje zanima. Poleg
tega se delavnic udeležujejo različna kulturna društva, ki želijo
izboljšati znanje svojih članov in tako dvigniti vsebine društva
na višjo raven (priprava društvenih časopisov, snemanje
videa, fotografija ipd.).

Tako so že izvedli delavnice na področju kulture, medijev,
radia, televizije, digitalnih umetnosti in filma, vabijo pa še
na delavnico literature in založništva, ki se bo pričela 30.
4. 2017. Delavnice izvajajo
priznani usposobljeni
predavatelji, nosilec projekta pa je Hrvaško kulturno
društvo Pomurje.
Okvirna višina sredstev: 78.220,00 EUR
Več o projektu na: http://www.hkd-pomurje.si
Zanimivost: povezava do radijske oddaje o
projektu: https://cba.fro.at/334460
Foto: arhiv upravičenca
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Nagrade Regiostars
Ste mnenja, da vaš projekt morajo spoznati tudi drugi in da si zasluži nagrado? Potem nam posredujte predlog! Neodvisna žirija
bo izbrala finaliste med predlaganimi projekti, predstavniki projektov, uvrščenih v ožji izbor pa se bodo udeležili slavnostne
podelitve nagrad. Tudi ti si lahko med zmagovalci!

Več informacij
Kategorije nagrad za leto 2017 so:
1. Pametna specializacija za inovativnost MSP
2. Energetska unija: boj proti podnebnim
spremembam
3. Opolnomočenje žensk in dejavna udeležba
4. Izobraževanje in usposabljanje
5. CityStars: mesta v digitalni tranziciji

Rok za posredovanje vlog je 10.
april 2017.

Najobetavnejše in najinovativnejše značilnosti finalistov bodo
izpostavljene tekom postopka izbire in na sami slavnostni prireditvi.
Zmagovalni projekt v vsaki izmed petih kategorij bo prejel pokal
RegioStars, kratko video predstavitev o projektu ter promocijski paket
za družbene medije.
Predloge lahko pošljete neposredno na Evropsko komisijo s
soglasjem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v
vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski
sklad, ki vam lahko pri sami prijavi tudi pomaga. V tem primeru nam svoj
predlog projekta pošiljite na info.svrk@gov.si.

Slavnostna podelitev nagrad bo potekala 10. oktobra 2017 v Bruslju med Evropskim tednom regij in mest 2017.

Kazalnik regionalne konkurenčnosti
Evropska komisija je objavila tretjo izdajo kazalnika regionalne
konkurenčnosti, ki vsebuje uporabne nasvete za izboljšanje gospodarske
uspešnosti v 263 evropskih regijah.
Novost izdaje za leto 2016 je interaktivno spletno orodje za
podrobnejšo analizo in primerjavo med posameznimi regijami glede na
BDP na prebivalca ali med vsemi regijami v EU. Uporabniki lahko zdaj
enostavneje spremljajo uspešnost svoje regije na področju inovacij,
upravljanja, prometa, digitalne infrastrukture, zdravja in človeškega
kapitala. Poleg tega naj bi orodje regijam pomagalo opredeliti prednosti,
slabosti in prednostne naložbe pri oblikovanju razvojnih strategij.
Rezultati za leto 2016 so na splošno skladni z rezultati za leto 2013.
Najbolj razvita območja glavnih in velikih mest so glavno gonilo
konkurenčnosti in pogosto so veliko bolj razvita kot druge regije v državi.
Kazalnik regionalne konkurenčnost izhaja vsaka tri leta in regijam
pomaga pri spremljanju in ocenjevanju razvoja v primerjavi z drugimi
regijami.
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Neposredne potrditve projektov
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:
»Prenova poklicnega izobraževanja 2016–2021«: za projekt v vrednosti 2,7 milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval
2,1 milijona evrov.
Več na povezavi.
»Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij, Univerza v Ljubljani« in »Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij,
Univerza v Mariboru«: za projekta v vrednosti 740.000 evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 590.000 evrov oz.
80 odstotkov.
Več na povezavi.
»Upravljanje in razvoj zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena v regiji Podravje z naslovom ŠTARTAJ KARIERO S
POTENCIALOM!«: za projekt v vrednosti milijon evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 800.000 evrov oz. 80 odstotkov.
Več na povezavi.
»Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine«: za projekt v vrednosti 2 milijona

evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,6 milijona evrov.
Več na povezavi.
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Aktualni razpisi za MLADE
mladi do 29. leta starosti
študenti
iskalci prve zaposlitve
študenti vzgoje in izobraževanja
mladi – ranljive skupine
mladi podjetniki

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav
na tujih trgih v letih 2016 in 2017
Rok za prijavo: 3. odpiranje 2. 6. 2017 do 13.00 ure

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi
Rok za prijavo: 31. 5. 2017
Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev štipendij za
deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018
Rok za prijavo: 15. 6. 2017 - 20. 9. 2017
Razpisna dokumentacija
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Aktualni razpisi za
MALA IN SREDNJA PODJETJA
podjetja v vseh fazah razvoja
podjetja z raziskovalnimi oddelki
zasebni zavodi
start-up podjetja
socialna podjetja

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav
na tujih trgih v letih 2016 in 2017
Rok za prijavo: 3. odpiranje 2. 6. 2017 do 13.00 ure
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje aktivne
udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih
dogodkih v tujini v leti 2017
Rok za prijavo: 1. odpiranje 29. 3. 2017 in 2. odpiranje 12.
6. 2017

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega
ogrevanja na obnovljive vire energije za
obdobje 2016 do 2020
Rok za prijavo: do porabe sredstev oz. najkasneje do 07.
06. 2018

Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija

Javni
razpis
»DOPOLNJEVANJE
INSTRUMENTA - Faza 1«

SME

Rok za prijavo: drugo odpiranje - 15. 5. 2017, tretje
odpiranje - 15. 5. 2018, četrto odpiranje - 15. 5. 2019
Razpisna dokumentacija
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Aktualni razpisi za DELODAJALCE
samostojni podjetniki
lastniki malih in srednjih podjetij
kadrovski direktorji večjih podjetij

Aktualni razpisi za
ZAPOSLENE/BREZPOSELNE
zaposleni - starejši od 45 let
zaposleni - z nizko izobrazbo
starejši delavci - starejši od 55 let
brezposelni - predvsem starejši
ranljive skupine - socialno izključeni delavci, ki
se morajo prekvalificirati

Javno povabilo
delovnem mestu

za

usposabljanje

na

Rok za prijavo: 31. 5. 2017 oziroma do porabe sredstev

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi
Rok za prijavo: 31. 5. 2017
Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje projektov
podpore deležnikom na trgu dela
Rok za prijavo: 6. 3. 2017
Razpisna dokumentacija
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Aktualni razpisi za NEVLADNE
ORGANIZACIJE
Okoljske NVO
NVO s področja socialnega in zdravstvenega varstva
kreativne organizacije
socialni partnerji
izobraževalne NVO
NVO s področja aktivnega državljanstva

Javni razpis za predložitev projektov v okviru
Programa sodelovanja Interreg V–A
Slovenija – Madžarska
Rok za prijavo: 11. 4. 2017 do 12. ure
Razpisna dokumentacija

Javni
razpis
»Krepitev
kompetence
podjetnosti in spodbujanje prožnega
prehajanja med izobraževanjem in okoljem v
osnovnih šolah«
Rok za prijavo: 27. 3. 2017 do 12. ure
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje projektov
»Razvoj in izvajanje dolgih programov
socialne aktivacije ter povezovanje z
zaposlitvenimi programi«
Rok za prijavo: 20. 3. 2017
Razpisna dokumentacija
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Aktualni razpisi za RAZISKOVALNE,
JAVNE IN DRUGE USTANOVE
univerze
visokošolski zavodi
šole
raziskovalne in razvojne organizacije
nacionalne, regionalne in lokalne oblasti
regionalne in lokalne razvojne agencije
tehnološki parki
inkubatorji
in druge ustanove

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje
socialne vključenosti otrok in mladih s
posebnimi potrebami v lokalno okolje«
Rok za prijavo: 6. 3. 2017 do 12. ure
Razpisna dokumentacija

Javni
razpis
»Krepitev
kompetence
podjetnosti in spodbujanje prožnega
prehajanja med izobraževanjem in okoljem v
osnovnih šolah«
Rok za prijavo: 27. 3. 2017 do 12. ure
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za predložitev projektov v okviru
Programa sodelovanja Interreg V–A
Slovenija – Madžarska
Rok za prijavo: 11. 4. 2017 do 12. ure
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izbor operacij "Popestrimo
šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih
delavcev za krepitev kompetenc šolajočih"
Rok za prijavo: 13. 3. 2017 do 10. ure
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje projektov
»Razvoj in izvajanje dolgih programov
socialne aktivacije ter povezovanje z
zaposlitvenimi programi«
Rok za prijavo: 20. 3. 2017
Razpisna dokumentacija
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Aktualni razpisi za KMETE IN
GOZDARJE
nosilci kmetijskega
gospodarstva, ki so
vpisani v register
mladi kmetje
lastniki gozdov

Podpora za naložbe v infrastrukturo,
povezano
z
razvojem,
posodabljanjem ali prilagoditvijo
kmetijstva in gozdarstva (namakalni
sistemi)

1. Javni razpis za podukrep 8.4 Dela za odpravo škode in obnovo
gozda
Rok za prijavo: do objave zaključka na
spletnih straneh

Rok za prijavo: 21. 4. 2017

agrarne skupnosti

Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija

Prvi javni razpis za operacijo Ureditev
gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije
gozdov iz PRP 2014-2020

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja
lokalne akcijske skupine
Rok za prijavo: 31. 3. 2017

Rok za prijavo: do objave zaključka na spletnih straneh
Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
za leto, namenjen prilagoditvi zahtevam
kmetovanja na gorskih območjih
Rok za prijavo: 8. 3. 2017
Razpisna dokumentacija

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z
razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo
kmetijstva in gozdarstva (Izvedba agromelioracij)
Rok za prijavo: 10. 3. 2017

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
za leto, namenjen izvajanju ekološke
pridelave hrane
Rok za prijavo: 1. 3. 2017
Razpisna dokumentacija

Podpora za naložbe v predelavo, trženje
oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto
2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja
Rok za prijavo: 13. 6. 2017
Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija

Napovedi razpisov
Napovedi več kot 80 razpisov si lahko pogledate na naslednji povezavi.
Več nacionalnih in tudi evropskih razpisov pa je objavljenih na naslednji povezavi.

2. Javni razpis programov Interreg Mediteran in Interreg Podonavje je dosegljiv na naslednji povezavi.
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Obvestila – Dogodki
PPI2Innovate regionalni informativni dan in delavnica za naročnike
lala

Slovenska projektna partnerja Ministrstvo za javno upravo in Zavod Tehnološka Mreža ICT v četrtek, 23. marca 2017 od 8.30
do 13.00 na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani organizirata PPI2Innovate regionalni informativni dan in delavnico za
javne naročnike, na keterem bo predstavitev projekta in pripomočka PPI2Innovate pri pripravi in izvedbi javnega naročila z
inovativnimi rešitvami.
Pripomoček PPI2Innovate so projektni partnerji iz šestih držav razvili skupaj v okviru transnacionalnega projekta PPI2Innovate Krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe javnega naročanja inovativnih rešitev v Srednji Evropi.
Na dogodek vabijo javne naročnike z lokalne, regionalne in nacionalne ravni kot tudi javna podjetja ter organizacije poslovnega
podpornega okolja. Dogodek je brezplačen, vendar je potrebna prijava.
Za informacije o programu dogodka in prijavi se obrnite na naslov: anja.novak@gov.si.
Projekt PPI2Innovate sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru transnacionalnega programa Interreg SREDNJA EVROPA.

Informativna delavnica za Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje
dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«
Kdaj: 17. 3. 2017 ob 11. uri
Kje: prostori Centra za socialno delo Maribor (Zagrebška cesta 72, Maribor)
Več na naslednnji povezavi.

Mladi in prihodnost Evropske unije
Priložnost za vročo razpravo o prihodnosti EU, mladih,
evropski identiteti, ukrepih, ciljih, migracijah, mobilnosti,
izobraževanju, zaposlovanju...
Spremljajte
pogovor predsednika vlade dr. Mira
Cerarja in predsednika Evropske komisije Jean-Clauda
Junckerja.
V živo v četrtek, 2. marca, ob 17. Uri, v
dvorani.

Festivalni

Prijavi se tukaj: http://www.eudialog.si/prijava/
Pogovor lahko spremljate tudi na TVS3 ali na FB
prihodnostEU.
Vprašanja lahko prav tako že postaviš preko:
#EUdialogues
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Obvestila – Portali in platforme
Podatkovna platforma za sklade ESI
lala

Platforma omogoča dostop do podatkov o financiranju 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.
Platforma se nahaja na naslednji povezavi.

Evropski portal naložbenih projektov
Evropski portal naložbenih projektov (European Investment Project Portal – EIPP) 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, tudi v slovenščini.
Več na naslednji povezavi.

Finančni instrumenti – Platforma fi-compass
Do leta 2020 bo v okviru izvajanja evropske kohezijske politike velik poudarek na t.i. finančnih instrumentih. Kaj in za koga so
finančni instrumenti, si lahko na kratko ogledate na naslednji povezavi: https://vimeo.com/116960592.
Nekaj informacij dobite lahko tudi iz predstavitev in povzetkov januarske konference v Ljubljani na naslednji povezavi.
Platforma o finančnih instrumentih se nahaja na povezavi https://www.fi-compass.eu/.

Portal Odprti podatki Slovenije
Na portalu OPSI boste našli vse od podatkov, orodij, do koristnih virov, s katerimi boste lahko razvijali spletne in mobilne
aplikacije, oblikovali lastne infografike in drugo.

Portal e-Uprava
Enostaven nakup vrednotnice.
Plačevanje in urejanje ter oddaja vlog preko spleta!
Mobilna eUprava.
Uporabnikom je dostopen prenovljen portal eUprava!
https://e-uprava.gov.si/

Portal mojaizbira.si
Spletno mesto www.mojaizbira.si obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Namenjeno je učencem,
dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju). Podatki so
predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo tudi preko 350 video predstavitev
poklicev.
Prenova spletne strani mojaizbira.si je bila sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Platforma za izobraževanje odraslih - EPALE
Aktualne novice o izobraževanju odraslih, inovativni pristopi za prenos vsebin, pomembnejši evropski in nacionalni dogodki,
obveščanje o novostih s področja izobraževanja odraslih, razmišljanja strokovnjakov izobraževanja odraslih.
Več informacij na povezavi.
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Obvestila – Smernice, vodniki,…
Večletni finančni okvir za različne programe
lala

EU politike se izvajajo skozi vrsto različnih programov in vrst financiranja, kar zagotavlja finančno podporo tisočim
upravičencem, kot so kmetje, študenti, raziskovalci, nevladne organizacije, podjetja, mesta, regije in mnogi drugi.
Programe večletnega finančnega okvirja 2014–2020 z višino predvidenih sredstev in njihovo zakonodajno podlago si lahko
preberete tukaj.

Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s
tem povezanih instrumentov EU
Ta vodnik pojasnjuje, kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov in kako jih je mogoče
dopolnjevati z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije.
Dokument je dostopen tukaj.

Vodnik po financiranju EU za začetnike
Vodnik bo v pomoč malim podjetjem, nevladnim organizacijam, mladim, raziskovalcem, kmetom, javnim organom in drugim.
Vsebuje osnovne informacije in napotila na spletne strani o možnostih financiranja s sredstvi EU v obdobju 2014–2020,
predvsem pa pojasni, kje in kako zaprositi za sredstva ter druga splošna pravila (upravičenost itd.):
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl.

Informacije o EU virih financiranja za MSP
Na tem spletišču boste našli napotke glede pridobivanja sredstev Evropske unije. Tu boste izvedeli več o bankah in skladih
tveganega kapitala, ki zagotavljajo finančno podporo EU.
Podrobneje na:
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm

Zbirka vodnikov – Kako podpirati politiko MSP iz strukturnih skladov?
1. Razvoj podjetniške naravnanosti in spretnosti v EU
2. Uporaba standardov za podporo rasti, konkurenčnosti in inovativnosti
3. Lažji prenos podjetij
4. Pametni vodnik po inovacijah na področju storitev
5. Izvajanje Akta za mala podjetja na regionalni ravni
6. Kako uporabljati strukturne sklade za politiko MSP in podjetništva
7. Spodbujanje internacionalizacije MSP

Kako združevati evropske strukturne in investicijske sklade (ESI) ter Evropski sklad za
strateške naložbe (EFSI)
Evropska komisija je v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko objavila smernice o skupni uporabi evropskih strukturnih in
investicijskih skladov (ESI) ter Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). Pojasnila oz. praktični nasveti, kako najbolje
združevati financiranje iz teh skladov, nosilcem projektov in lokalnim oblastem omogočajo, da najbolje izkoristijo oba
instrumenta za financiranje projektov. Skupna uporaba skladov ESI in sklada EFSI je zlasti zanimiva za nekatere države ali
sektorje, kjer strukturni skladi ponujajo velike priložnosti in kjer se sam sklad EFSI do zdaj še ni začel uporabljati v celoti.
Več na naslednji povezavi.
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Obvestila – Smernice, vodniki,…
Interaktivni zemljevid projektov SI-HR
lala

V okviru zemljevida lahko poiščete projektne partnerje in opise projektov, sofinancirane v okviru Operativnega programa
Slovenija-Hrvaška 2007-2013, v prihodnje pa bodo objavljeni tudi sofinancirani projekti v okviru Programa sodelovanja
Slovenija-Hrvaška 2014-2020.
Zemljevid je dosegljiv tukaj.

Zemljevid regij in občin Slovenije
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko je izdala zemeljvid regij
in občin v Republiki Sloveniji v merilu
1:250 000. Zemljevid tako vključuje
občine, statistične regije in kohezijski
regiji.
Zemljevid je dosegljiv tukaj.
Vsi, ki bi ga želeli imeti v tiskani verziji,
lahko pošljete svoje podatke na
natasa.rojsek@gov.si in vam ga bomo
poslali po pošti.

Projekt Aktivirajmo in vključujemo – zbornika
Zbornika Človeško srce čudna je stvar in Pobeg v literaturo, ki združujeta leposlovna in likovna dela udeležencev projekta
»Vključujemo in aktiviramo!«, sta izšla ob zaključku prvega leta izvajanja projekta.
V prvem zborniku so dela udeleženk in udeležencev iz Centrov za usposabljanje, delo in varstvo Draga pri Igu, Črna na
Koroškem in Dobrna ter iz Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo Dornava, kjer so bili mentorji usposabljanj Nataša Konc
Lorenzutti in Ivan Mitrevski, Aksinja Kermauner in Ciril Horjak, Dušan Šarotar in Mojca Sekulič Fo ter Alja Adam.
V drugem zborniku so dela udeleženk in udeležencev iz zaporov, in sicer iz ZPKZ Ig, ZPKZ Dob in ZPKZ Koper, kjer so bili mentorji
Cvetka Bevc in Samira Kentrić, Lenart Zajc in David Krančan ter Maja Vidmar in Damijan Stepančič.
Projekt Aktivirajmo in vključujemo tudi v oddaji Polnočni klub.

Vodič po javnem naročanju
Vodič po javnem naročanju, ki upravi in upravičencem pomaga čim bolje izkoristiti naložbe EU, odslej na voljo tudi v
slovenskem jeziku.
Povezava do vodiča po javnem naročanju.

Informacijska rešitev »STATIST« za večjo transparetnost javnega naročanja
Gre za aplikacijo oziroma informacijsko rešitev, ki je na voljo najširši javnosti in prvič zagotavlja celovito, neposredno in
posodobljeno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji. Do aplikacije STATIST je možno dostopati preko
spletne strani Direktorata za javno naročanje, na povezavi www.ejn.gov.si/statist.
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Obvestila – Razno
Oddaja Prava ideja

Pričela se je že deveta sezona oddaje Prava ideja!
Oddaja je na sporedu:
Vsak TOREK ob 21:00 na TV SLO 2.
Ponovitev oddaje: vsako SREDO popoldne na TV SLO 2.

V oddajo Prava ideja so vključeni tudi prispevki iz področja evropske kohezijske politike. Arhiv oddaj je dosegljiv na naslednji
povezavi.

Objavljeni povzetki projektov čezmejnega sodelovanja Slovenije z Avstrijo,
Madžarsko in Hrvaško
Koriščenje potencialov čezmejnega sodelovanja je za države, ki so po teritorialnem obsegu manjše in bogate z zunanjimi
mejami, izredno pomembno. Rezultati projektov, izvedenih v okviru programov čezmejnega sodelovanja, so vidni kazalec
pozitivnega vpliva na kakovost življenja in sožitja prebivalcev obmejnega prostora sodelujočih držav.
Povzetki se nahajajo na spletnih straneh programov pod rubriko projekti:

On - line igra Partnerji
Po knjižni različici imenovani Partnerji je Evropska komisija pripravila še on-line interaktivno igro.

Podaj se v igro in odkrij skrivnost!
Povezava do igre.

Celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 2014–2020
Priročnik za celostno grafično podobo lahko najdete tukaj. Logotipi so dosegljivi na naslednji povezavi. Predstavitveni filmček
celostne grafične podobe pa najdete tukaj.

Materiali: Kohezijska politika 2014–2020
Materiali DG Regia o kohezijski politiki v 2014–2020 v slovenščini, ki jih lahko brez težav uporabljate – infografika, video,
brošure, podatki po državah, preglednice in predstavitve se nahajajo na naslednji povezavi.
Panorama je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o akterjih na področju regionalnega razvoja.
Več si lahko preberete tukaj v zimski številki.
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Obvestila – Razno
FINA EU TOČKA deluje brezplačno:
 v okviru spletne strani eu-skladi.si
 brezplačne telefonske številke 080 20 23 in
 elektronskega naslova eutocka.svrk@gov.si,
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.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe Programa
razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2016.

Javni razpisi in javna naročila iz naslova ukrepov PRP 2014-2020
Aktualne razpise iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja si lahko pogledate tudi na naslednji povezavi.

E-novice PRePlet
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsak teden izdaja e-novice PRePlet, ki se navezujejo na program razvoja
podeželja. Vse številke in prijave so dosegljive na naslednji povezavi.

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)
Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014-2020 je Slovenija s strani ESPR prejela 24.809.114,00 EUR, če znesku ESPR dodamo še
sredstva proračuna RS, je za izvajanje ukrepov OP ESPR 2014-2020 na voljo 32.647.360,88 EUR.
Več na http://www.ribiski-sklad.si/.

Kontakt
Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog komuniciranja in obveščanja javnosti,
se lahko obrnete na kontaktno osebo za komuniciranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja:

 Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si
Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko predlagate primere
dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo še učinkoviteje dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na
elektronski naslov info.svrk@gov.si.

Prijetno branje vam želimo!
Foto naslovnice:
Katarina Podobnikar
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