Kohezijski e-kotiček

Februar
Junij, št.
št. 63
91

Obvestila

www.eu-skladi.si

Projekti

DRUGE ZANIMIVOSTI

Aktualni razpisi

UTRINKI Z DOGODKOV EU PROJEKT,
MOJ PROJEKT 2016 IN

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT
Slovo stare dizelske lokomotive, vragolije akrobatskega pilota Petra Podlunška, najboljše briške češnje, številne delavnice za otroke,
strokovna predavanja za odrasle, vodeni ogledi in koncerti so zaznamovali pretekli vikend v okviru kampanje EU projekt, moj projekt
2016. 20 dogodkov, ki so se odvijali po celi Sloveniji, je pritegnilo okvirno 8500 obiskovalcev, ki so preko različnih aktivnosti spoznavali
dobre projekte, ki so bili v Sloveniji uresničeni s pomočjo evropskih sredstev. Na dogodkih so bili predstavljeni rezultati in koristi
programskega obdobja 2007–2013 ter razvojne priložnosti in možnostih financiranja v aktualnem programskem obdobju 2014–2020.

Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
Več kot 70 udeležencev se je udeležilo predstavitve aplikacije
mOIDom, s katero lahko enostavno spremljate svojo porabo in
sledite varčevalnim nasvetom – Kako zmanjšati stroške vašega
gospodinjstva.
03 Osveščanje potrošnikov o promociji zelenih produktov in storitev

Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
Kuharski mojster Bine Volčič se je predstavil s kulinaričnimi
domislicami in pripravil degustacijo za obiskovalce. Predstavil
se je tudi udeleženec Programa 50+, medtem ko so prisotne
zabavale ljudske pevke.
04 Program »50+«

Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja

Živahno je bilo tudi v Kopru na srečanju bivših PUMOVCEV,
kjer je med drugim potekala okrogla miza na temo:«Kaj mi je
pomenil PUM, kako je vplival na moj korak v pravo smer?«.

08 Projektno učenje za mlajše odrasle

Spodbujanje socialne vključenosti
Predstavitve zeliščnega vrta, spoznavanje živali, lončarstvo,
izdelovanja iz ličja in slame ter drugih zanimivosti je popestril
nastop akrobatskega pilota Petra Podlunška.

12 Korenika - vključevanje ranljivih ciljnih skupin
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EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2016
Institucionalna in administrativna usposobljenost

Predstavitve portala eUprava so potekale na Ministrstvu za
javno upravo, Kopru, Velenju, Ljubljani, Škofji Loki in Krškem.
Obiskovalci so lahko preizkusili njegovo delovanje tudi v praksi.

15 Portal eUprava

Železniška infrastruktura
Predstavitve projekta se je udeležil tudi predsednik vlade dr.
Miro Cerar, kjer so se prisotni popeljali z električnim vlakom od
Murske Sobote do mejne postaje v Hodošu.

17 Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko - Hodoš

Cestna, pomorska in letalska infrastruktura
Ogled slikovne retrospektive letališča izpred 40 let in prostorov,
ki so drugače za potnike zaprti. V okviru ustvarjalnih delavnic so
otroci izdelovali lesena in papirnata letala ter leteče krožnike.

19 Letališče Maribor

Prometna infrastruktura
V Škofji Loki je potekalo vrsto različnih športnih aktivnosti na
področju starega mestnega jedra, ki je z odprtjem obvoznice
dobilo novo življenje. Stojnico je obiskalo veliko mimoidočih, ki
so preko kviza izvedeli marsikaj o projektih, sofinanciranih iz
evropskih sredstev.
22 Obvoznica Škofja Loka

Več fotografij o dogajanju na dnevu odprtih vrat EU projekt, moj projekt 10. in 11.
junija 2016 je dosegljivih na naslednji povezavi.
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EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2016
Ravnanje s komunalnimi odpadki
Vodeni ogledi in predstavitev centra za ravnanje z odpadki,
delavnice na temo recikliranja, peka palačink in čaranje
čarovnika Janina na temo EKO čarovnij so privabili okrog 180
obiskovalcev.

25 RCERO Ljubljana

Varstvo okolja – področje voda
V Šaleški dolini je potekalo živahno dogajanje na temo pitne
vode, kjer so potekala različna predavanja, prikaz postopka
vzorčenja in kontrole vode, razstava cvetlic in zelenjave s
poudarkom na porabi vode, kemijski poskusi, razstava rib in
vloga ribičev pri čistem okolju ter polno drugih zanimivosti.
29 Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini

Trajnostna energija
Predstave na temo varovanja okolja in varčevanja z naravnimi
viri za učence, delavnice na temo izdelave izdelkov iz odpadnega
materiala, odpadni tek oziroma hoja in strokovno predavanje
energetskega svetovalca so v Hrastnik privabile več kot 1000
obiskovalcev.
31 Energetska sanacija OŠ Hrastnik

Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost
V dopoldansekm delu so obiskali podjetje Arctur, d. o. o. šolarji,
dijaki in študenti, ki so lahko marsikaj izvedeli o dronih, ultra
lahkih letalih, modelarstvu, superračunalnikih, animacijah in 3D
skeniranju kulturne dediščine. V popoldanskem delu je potekala
slavnostna otvoritev Kompetenčnega centra za zelo zmogljivo
računalništvo.
34 Razvoj inovativnega numeričnega simulacijskega okolja

Več fotografij o dogajanju na dnevu odprtih vrat EU projekt, moj projekt 10. in 11.
junija 2016 je dosegljivih na naslednji povezavi.
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EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2016
Gospodarsko - razvojna infrastruktura
Predstavitev lesenega prizidka, ogled laboratorijev, ogled lesa
pod mikroskopo in izdelava enostavnih lesenih predmetov so
privabili več kot 150 obiskovalcev.

39 Izgradnja novega prizidka Biotehnične fakulteteokolja

Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Celodnevno živahno dogajanje v Kulturnem domu Krško z
gledališko predstavo, domišljijsko pustolovščino 3D Kino: Alica
izza ogledala in koncertom.

40 Prenova prostorov kulturnega doma Krško

Razvoj regij
Ogledi razstav, vodenja po samostanu, degustacija vin,
ustvarjalne delavnice za otroke in koncert skupine VOX
ARSANA z Nino Strnad so preko celega dneva privabili 500
obiskovalcev.

43 Dominikanski samostan

Čezmejni program Slovenija - Avstrija
V Mariboru je potekala predstavitev projekta in številne
aktivnosti za otroke od pevskega zbora, plesnih točk mariborskih
osnovnih šol, kreativnega ustvarjanja (izdelava vetrnic, nakita,
oblikovanje iz balonov, idr.) do spoznavanja obnovljivih virov
energije.
48 CUL - ENERGY 4 KIDS

Več fotografij o dogajanju na dnevu odprtih vrat EU projekt, moj projekt 10. in 11.
junija 2016 je dosegljivih na naslednji povezavi.
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EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2016
Čezmejni program Slovenija - Hrvaška
Na stojnici je potekala predstavitev projekta, medtem ko je bila
tekom dneva predstavljena mobilna stiskalnica in polnilnica
soka. Obiskovalci so se lahko udeležili vodenega pohoda okoli
Kočevskega rudniškega jezera, degustirali jedi iz jabolk in
prejeli liter jabolčnega soka.
49 Življenje brez meja

Čezmejni program Slovenija - Italija
Doživetje v Goriških Brdih je potekalo v obliki izleta z avtobusom
iz Vipavske doline, kjer je bila izvedena predstavitev projekta
Lanthierijevega dvorca. Izlet se je zaključil z ogledom najstarejše
kleti v Brdih.
54 HERITASTE

Čezmejni program Slovenija - Madžarska
Pestro dogajanje na Goričkem je privabilo več kot 200
obiskovalcev, ki so se lahko udeležili strokovne ekskurzije,
predavanj, degustacije jabolčnih jedi in prizvodov ter uživali v
sejemskem dogajanju s kulturnim programom.

57 UPKAČ

Ranljive skupine
Obiskovalci so lahko spoznali gradiva za slepe in slabovidne, se
preizkusili v orinetaciji po prostoru na nekoliko drugačen način
in poskušali prebrati besedo ali dve v brajici. Na ogled je bila
tudi razstava tehničnih pripomočkov, ki jih uporabljajo slepi in
slabovidni.
58 Knjižnica slepih in slabovidnih

Več fotografij o dogajanju na dnevu odprtih vrat EU projekt, moj projekt 10. in 11.
junija 2016 je dosegljivih na naslednji povezavi.
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EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2016
Evropa v moji regiji
Kampanja „Europe in My Region“ (Evropa v moji regiji),
ki jo organizira Generalni direktorat Evropske komisije za
regionalno politiko s podporo predstavništev in organov
upravljanja držav članic. Kampanja združuje štiri
različne pobude: dneve odprtih vrat projektov EU, lov
na zaklad, fotografski natečaj in blogersko kampanjo.
Namen vseh teh dejavnosti pa je spodbuditi državljane,
naj si ogledajo projekte, financirane s sredstvi EU, ter v
družabnih omrežjih delijo fotografije in svoje vtise.
Od vseh štirih pobud potekata še fotografski natečaj in
blogerji.

Fotografski natečaj
Namen petega fotografskega natečaja, ki že poteka na Facebooku (od 2. maja do 28. avgusta), je izpostaviti projekte, ki lokalnim
skupnostim resnično nekaj pomenijo. Za sodelovanje je treba posneti fotografijo projekta, ki ga financira EU in na kateri sta
prikazana tudi ploščica z oznako ali pano ter zastava EU. Trije zmagovalci bodo lahko osvojili lepo nagrado - udeležbo na
fotografskem tečaju, ki ga vodi profesionalni fotograf, in potovanje v Bruselj.

Blogerji
Tudi najbolj nadarjeni blogerji, ki bodo objavljali prispevke o lokalnih projektih, bodo povabljeni v Bruselj, kjer se bodo udeležili
medijskega programa v okviru prireditve European Week of Regions & Cities (Evropski teden regij in mest), ki bo od 10. do
13. oktobra 2016.

Sodelujte s svojimi talenti v sliki ali besedi!

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:
»Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij«: za program v vrednosti 1,6 milijona evrov, bo Evropski socialni sklad
prispeval 1,3 milijona evrov.
Več na povezavi.
»Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016–2022«: za program v skupni vrednosti 3 milijone evrov, bo Evropski socialni
sklad prispeval 2,4 milijona evrov.
Več na povezavi.
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Aktualni razpisi
Javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in
vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022
Namen razpisa: Povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje
zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Upravičenci: Organizacije, ki so vključene v konzorcij, vključno z nosilcem konzorcija.
Rok za prijave: 7. 7. 2016 do 12. ure
Povezava do razpisa.

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih
točk VEM v letu 2016 in 2017
Namen razpisa: Namen javnega razpisa je zagotoviti kakovostne, brezplačne celovite podporne storitve VEM za spodbujanje
podjetništva (v nadaljevanju storitve) za celotno območje Republike Slovenije.
Upravičenci: osebe javnega ali zasebnega prava
Rok za prijave: 8. 7. 2016 do 23. ure.
Povezava do razpisa.

Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev
turističnega gospodarstva (2016–2018)
Namen razpisa: Spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju svojih proizvodov/storitev in pomagati pri
trženju in promociji.
Upravičenci: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma
Rok za prijave: 10. 8. 2016; 7. 12. 2016; 22. 2. 2017
Povezava do razpisa.

Javni razpis za izbor operacij "Razvoj kadrov v športu 2016–2022"
Namen razpisa: Razvoj kadrov v športu.
Upravičenci: javni in zasebni zavodi, društva in njihova združenja, univerze in samostojni visokošolski zavodi, ustanove
Rok za prijave: 8. 7. 2016 do 12. ure
Povezava do razpisa.
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Aktualni razpisi
Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih
2016–2018
Namen razpisa: spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih
socialnih podjetjih in zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij.
Upravičenci: socialna podjetja in zadruge, ustanovljene s strani mladih.
Rok za prijave: 15. 7. 2016.
Povezava do razpisa.

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za
obdobje 2016–2017
Namen razpisa: Spodbujanje podjetništva.
Upravičenci: občine
Rok za prijave: 25. 7. 2016 do 23. ure
Povezava do razpisa.

Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu
Namen razpisa: usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja.
Ciljna skupina brezposelnih: starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece, stari 30 let in več in prijavljeni
med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni), stari 30 let in več, imajo končano ali nedokončano osnovno
šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece.
Rok za prijave: 31. 5. 2017 oziroma do porabe sredstev
Povezava do razpisa

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017
Namen razpisa: Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni
dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.
Rok za prijave: od 15. 6. 2016 do vključno 20. 9. 2016
Povezava do razpisa

Program Prvi izziv 2015
Program Prvi izziv 2015 izvaja Zavod RS za zaposlovanje.
Namen razpisa: Namen programa je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki so vsaj 3 mesece vodene v
evidenci brezposelnih oseb, kar jim bo omogočilo integracijo v delovno okolje ter izboljševalo njihove zaposlitvene možnosti.
Dodana vrednost programa je tako prispevek k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposljivosti te ciljne skupine, kot tudi
zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Rok za prijave: 31. 3. 2017
Povezava do razpisa
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Aktualni razpisi
Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za pred-financiranje
projektov
Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu Republike Slovenije 11. 3. 2016 objavil Javni razpis za pred-financiranje
projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 (PF 2016).
Upravičenci: pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost,
nevladne organizacije, grozdi, pravne osebe zasebnega in javnega prava (neprofitni status in namen delovanja), javne ustanove
za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imajo država, občina ali samoupravna narodna skupnost
delež v lastništvu vlagatelja, samoupravne narodne skupnosti.
Rok prijave: od 11. 4. 2016 do porabe sredstev, najdlje do 15. 11. 2016.
Vse dodatne informacije o razpisih lahko dobite na sedežu Sklada, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, vsak delavnik od 9. do 12 ure
ter tudi na tel. št.: 01/836-19-53 oz. na naslovu: info@regionalnisklad.si.
Povezava do razpisa

Javni razpis za izbor izvajalcev operacije Usposabljanje mentorjev za izvajanje
praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev
izobrazbe v letih 2016–2021
Namen razpisa: Usposabljanje mentorjev.
Upravičenci: Javni zavodi.
Rok za prijave: 13. 7. 2016 do 12. ure.
Povezava do razpisa.

Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem
šolstvu v letih 2015–2020
Namen razpisa: podpreti karierno usmerjanje, ki se bo izvajalo v nadgradnji kariernega svetovanja na visokošolskih zavodih in
okrepitvi sodelovanja kariernih centrov z delodajalci oziroma neposrednega vstopa diplomantov v bodoča delovna okolja.
Upravičenci: javni visokošolski zavod (tj. univerza ali samostojni visokošolski zavod) ali zasebni visokošolski zavod, ki je vpisan v
razvid visokošolskih zavodov ministrstva.
Rok za prijave: 8. 7. 2016 do 13. ure
Povezava do razpisa.

Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019
Namen razpisa: Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi
potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Upravičenci: Javni zavod, katerega temeljna dejavnost je izobraževanje odraslih
Rok za prijave: 7. 7. 2016 do 12. ure
Povezava do razpisa.
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Aktualni razpisi
Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost
2016–2018
Namen razpisa: Sofinanciranje projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega
državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih.
Upravičenci: Organizacija v mladinskem sektorju, ki je pravna oseba zasebnega prava in ima na dan objave razpisa status
delovanja v javnem interesu po ZJIMS; mladinski svet, ki je na dan objave razpisa vpisan v register mladinskih svetov pri Uradu
RS za mladino; javni zavod, ustanovljen po Zakonu o zavodih, ki deluje v mladinskem sektorju in pri svojem delovanju izkazuje
avtonomijo mladih v zavodu, ki je razvidna v statutu organizacije.
Rok za prijave: 20. 7. 2016 do 12. ure
Povezava do razpisa.

Napovedi razpisov
Napovedi več kot 80 razpisov si lahko pogledate na naslednji povezavi.

Obvestila – Portali
Evropski portal naložbenih projektov
lala

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.
Če želite izvedeti več o finančnih mehanizmih in niste uspeli na januarsko konferenco v Ljubljani, lahko nekaj informacij dobite
iz predstavitev in povzetkov na naslednji povezavi.
Platforma o finančnih instrumentih se nahaja na povezavi https://www.fi-compass.eu/.

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/
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Obvestila – Portali
Portal mojaizbira.si
lala

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.

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
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Obvestila – Smernice, vodniki,…
Zbirka vodnikov – Kako podpirati politiko MSP iz strukturnih skladov?
lala
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.

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.

Obvestila – Dogodki
Teden sredozemske obale, 23. 9. – 1. 10. 2016
Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je, po uspešni
Konferenci ob zagonu EUSALP in ustanovnem zasedanju generalne skupščine
EUSALP januarja 2016 na Brdu pri Kranju, drugi v nizu dogodkov, ki jih Slovenija
organizira v času predsedovanja Strategiji EU za Alpsko regijo.
Slovenska obala bo v času od 23. septembra do 1. oktobra 2016 postala
prizorišče vrste dogodkov na temo ekološke povezanosti in kraj, kjer se bodo
srečali različni deležniki, ki soustvarjajo naš skupni prostor v regiji.

Uvodnik in osnutek programa na naslednji povezavi.
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Obvestila – Razno
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 poletni številki.

Dokumentarni film: MEROSLOVJE - BREZ MERJENJ SE SVET USTAVI
Čas, dolžina, hitrost, teža, tlak in temperatura so fizikalne lastnosti, s katerimi se srečujemo vsak dan, a jih skoraj ne opazimo.
Brez merjenja se svet ustavi. Merimo v zdravstvu, merimo emisije v našem okolju, merjenje je povezano tudi z zagotavljanjem
zdrave hrane. V izobraževalni oddaji o meroslovju in merskih enotah se boste sprehodili skozi zgodbe, povezane z merskimi
enotami, ki so del našega vsakdanjega življenja.
Dokumentarni film je bil financiran s strani Republike Slovenije in Evropske unije.
Ogledate si ga lahko na naslednji povezavi.
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Obvestila – Razno
Izboljšanje kakovosti zraka v mestih
Evropska komisija postavlja prav poseben izziv za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Nagrada: 3 milijoni evrov! Vse informacije
na http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air.

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
Aktualni razpisi iz Evropskega kmetijskega skalda za razvoj podeželja si lahko pogledate 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 poletno branje vam
želimo.
Oblikovala in uredila:
Nataša Rojšek
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