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4.243 študentov,

1.130 pedagoških mentorjev,

810 delovnih mentorjev.

V projekte vključenih: 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je v začetku februarja na
spletnem dogodku predstavil rezultate vrednotenja programov Po kreativni poti do znanja
in Študentski inovativni projekti za družbeno korist. Rezultati so navdihujoči, saj je v
obdobju 2016–2020 nastalo več kot tisoč edinstvenih projektov, ki so poleg teoretičnega
znanja, rezultat idej, ustvarjalnosti in raziskovanja. 

VEČ  KOT  7500 ŠTUDENTOV  PRIDOBILO  NOVE
KOMPETENCE  IN  ZNANJA  NA  TRG  DELA

 
 

2 javna razpisa za 4

študijska leta 

sodelovanje 76 različnih
visokošolskih zavodov

 2016-2020: 

630 projektov,

1041 prenosov znanj, izkušenj in
dobrih praks pedagoških mentorjev
v delovno okolje,

567 prenosov znanj, izkušenj in
dobrih praks delovnih mentorjev v
visokošolske zavode.

Izvedenih je bilo: 

izpostavljamo

Po kreativni poti do znanja (PKP)

Realizacija: 10,8 milijona evrov

Vsi nastali projekti so objavljeni na spletni strani sklada.

https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
http://www.eu-skladi.si/
https://www.srips-rs.si/sl/razvoj-kadrov/po-kreativni-poti-do-znanja-pkp/projekti-20192020
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3.379 študentov,

467 pedagoških mentorjev,

423 strokovnih sodelavcev,

171 koordinatorjev.

V projekte vključenih: 

3 javni razpisi za 4

študijska leta 

sodelovanje 67 različnih
visokošolskih zavodov

 2016-2020: 

413  projektov.

Izvedenih je bilo: 

izpostavljamo

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)

Realizacija: 6,5 milijona evrov

Vsi nastali projekti so objavljeni na spletni strani sklada.

Vsi sodelujoči v projektih so pridobili nova znanja, kompetence

in praktične izkušnje, ki jih s formalnim učenjem ne bi osvojili.

To prispeva k lažji in hitrejši zaposlitvi po koncu šolanja.

https://www.youtube.com/channel/UCpxrtna_E2WY4kspbwGjmTg
https://twitter.com/SVRK_RS
https://www.instagram.com/svrk.si/
https://www.facebook.com/EUSkladi/
http://www.eu-skladi.si/
https://srips-rs.si/sl/razvoj-kadrov/studentski-inovativni-projekti-za-druzbeno-korist-sipk/projekti-20192020
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Cilj projekta Zagotovitve poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo

je zmanjševanje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda Meže in Mislinje, s

katerim se na poplavno ogroženih področjih zagotavlja vsaj 100-letna poplavna

varnost tako urbanega okolja kot kmetijskih površin.

ZMANJŠANJE  POPLAVNE  OGROŽENOSTI  ZA  VEČ
KOT  1300 PREBIVALCEV  OB  MEŽI  IN  MISLINJI

dobre
zgodbe

Preberite si še druge dobre zgodbe.

ZMANJŠANJE  POPLAVNE
OGROŽENOSTI  

Arhiv upravičenca

EVROPSKI  SKLAD  ZA
REGIONALNI  RAZVOJ

Okolje

17,8
milijona

ESRR prispevek

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/


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: 4. rok: 1. 10. 2021 

Razpisna dokumentacija 

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

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: 5. rok: 23. 4. 2021

Razpisna dokumentacija

Trajno zaposlovanje mladih 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 3. 2021

Razpisna dokumentacija

NOVO!

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022

Rok za prijavo: od 14. 6. 2021 do vključno 24. 9. 2021

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.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://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
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-2020
https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20212022-308-jr


Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje
snovne in energetske učinkovitosti
Rok za prijavo: 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021

Razpisna dokumentacija

Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij
Rok za prijavo: 28. 12. 2021

Razpisna dokumentacija

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Rok za prijavo: 15. 9. 2021

Razpisna dokumentacija

NOVO!

Spodbude za zagon inovativnih podjetij
Rok za prijavo: 20. 4. 2021

Razpisna dokumentacija

Vavčer za certifikate kakovosti
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

Vavčer za patente, modele, znamke
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

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

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

Razpisna dokumentacija

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=117
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79
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://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80


Vavčer za digitalni marketing
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

Vavčer za pripravo digitalne strategije
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

Vavčer za kibernetsko varnost
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

Vavčer za statusno preoblikovanje družb
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

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

Razpisna dokumentacija

Vavčer za prenos lastništva
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

Vavčer za prototipiranje
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Rok za prijavo: 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=86
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=89
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=94
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=98
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=100
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=84


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 

Usposabljam.se 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 10. 2021

Razpisna dokumentacija

Delovni preizkus 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 10. 2021

Razpisna dokumentacija

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

Razpisna dokumentacija

Zaposli.me
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 3. 2021

Razpisna dokumentacija

Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje
Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 3. 2021 

Razpisna dokumentacija

Trajno zaposlovanje mladih 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 3. 2021 

Razpisna dokumentacija

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


RAZISKOVALNE,
JAVNE  IN  DRUGE
INSTITUCIJE
UNIVERZE   VISOKOŠOLSKI ZAVODI    ŠOLE   

RAZISKOVALNE IN RAZVOJEN ORGANIZACIJE   

REGIONALNE IN LOKALNE OBLASTI      
 REGIONALNE IN LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE   

TEHNOLOŠKI PARKI       INKUBATORJI IN DRUGE
USTANOVE

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih
2021, 2022 in 2023

Rok za prijavo: 3. rok: 17. 5. 2021, 4. rok: 20. 9. 2021 in skrajni rok: 22. 11. 2021

Razpisna dokumentacija

KMETI,GOZDARJI
IN  RIBIČI

NOSILCI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI

SO VPISANI V REGISTER   MLADI KMETJE   

LASTNIKI GOZDOV AGRARNE SKUPNOSTI   

RIBIČI

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

Razpisna dokumentacija

NOVO!

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti
»JR PMIS«

Rok za prijavo: 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure, 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure

Razpisna dokumentacija

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

Razpisna dokumentacija

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2021-1266/
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/okoljska_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/okoljska_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/okoljska_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/okoljska_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/okoljska_P_1.pdf
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanja-pametnih-mest-in-skupnosti-jr-pmis/
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Predelava_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Predelava_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Predelava_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Predelava_P.pdf


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

Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–

2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

1. javni razpis za ukrep Zdravje in varnost
Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

2. javni razpis Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve
Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za ukrep inovacije v akvakulturi
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

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

Razpisna dokumentacija

NOVO!

7. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto
2021

Rok za prijavo: 15. 6. 2021 do 23.59

Razpisna dokumentacija

http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdnih-vlak-potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp-2014-2020/
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-20142020/
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/1JR_Zdravje_in_varnost_11920.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Eko_akva_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Akva_o__s__P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_Inov__P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_Inov__P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_Inov__P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_Inov__P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/JR_Inov__P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/4JRobjavaUL_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/4JRobjavaUL_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/4JRobjavaUL_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/4JRobjavaUL_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/4JRobjavaUL_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/klasicna_P_1.pdf
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/7-javni-razpis-za-podukrep-6-1-pomoc-za-zagon-dejavnosti-za-mlade-kmete-za-leto-2021/
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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:

neposredne
potrditve

Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2:  za projekt v vrednosti  dobrega 1,9

milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,2 milijona
evrov.

Več na povezavi.

Izgradnja hodnika in kolesarske steze Cerknica–Dolenje Jezero:  za projekt v
vrednosti 835.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 
 87.000 evrov.

Več na povezavi.

Napovedani razpisi .

Napovedani razpisi vezani na COVID-19.

napovedani
razpisi

Cesta K5-K8 v Poslovno proizvodni coni Tezno (razširitev EPC):  za projekt v
vrednosti slabih 1,6 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj
prispeval 984.000 evrov.

Več na povezavi.

Gospodarska cona Turnišče:  za projekt v vrednosti 420.000 evrov bo Evropski
sklad za regionalni razvoj prispeval  225.000 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
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-celovito-prenovo-nekdanje-gradbene-sole-v-starem-mestnem-jedru-kranja
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-izgradnjo-kolesarske-steze-cerknica-dolenje-jezero
https://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/covid19-2/test
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-siritev-poslovno-proizvodne-cone-tezno
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/obcina-turnisce-bo-z-evropskimi-sredstvi-uredila-gospodarsko-cono
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neposredne
potrditve

Z odobritvijo naložbe za preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor pričenjamo
obsežen investicijski cikel na področju krepitve javnega zdravstva, ki mu bo v naslednjih letih
namenjeno preko pol milijarde evrov nepovratnih evropskih sredstev.

Cilj naložbe je vzpostaviti primerne pogoje za delo na področju pulmologije na novi lokaciji Oddelka
za pljučne bolezni v UKC Maribor z ureditvijo prostorov, ki bodo ustrezali standardom dejavnosti.

Gre za izjemno pomemben prispevek h krepitvi delovanja slovenskega zdravstvenega sistema in
nujen korak k zagotavljanju odpornosti na izredne razmere zaradi epidemije.

Sledile bodo naložbe v celovito prenovo Kliničnega centra, ostale naložbe UKC Ljubljana, ostale
naložbe UKC Maribor in naložbe v krepitev zdravstvenega sistema po vseh regijah.

neposredne
potrditve

COVID19 - Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor: za projekt v vrednosti
skoraj 4 milijone evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,6 milijona.

Gre za prvo odobritev sredstev iz pobude React-EU v okviru Instrumenta NextGenerationEU,

instrumenta za okrevanje po epidemiji.

Začenja se obsežen naložbeni cikel za krepitev zdravstvenega sistema - Odobrena prva naložba
nepovratnih sredstev iz React-EU

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


Evropsko
teritorialno
sodelovanje

ČEZMEJNI
PROGRAMI
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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/
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teritorialno
sodelovanje

TRANSNACIONALNI  IN
MEDREGIONALNI  PROGRAMI
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 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
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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/
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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. 

Zimska 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/sl/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-75-going-green-and-digital-in-2021
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DELAVNICE  ZAVZETI  ASI

Dogodki

Cikel delavnic je sestavljen iz šestih delavnic. Cikel se izvaja dvakrat letno, v spomladanskem in

jesenskem času, in sicer potekajo delavnice enkrat tedensko v obdobju enega meseca.  Zaradi narave

delavnic je cikel omejen na največ 30 udeležencev. Od prijavljenih udeležencev se pričakuje redna

udeležba na vseh delavnicah posameznega cikla. Vsaka delavnica je zasnovana tako, da poleg teorije

vsebuje tudi praktični del. Udeleženci pa bodo, da bi svoje znanje poglobili in utrdili, v okviru vsake

delavnice morali pripraviti tudi krajši prispevek.

  BREZPLAČNE
DELAVNICE  KOMPETENTNE  SLOVENIJE

Si želite novodobnih poslovnih znanj in se opremiti s kompetencami prihodnosti? 

Prijavite se na katero od raznolikih tematskih delavnic, ki jih pripravljajo v sklopu Kompetentne Slovenije.

Namenjene so posameznikom, ki si želijo novodobnih poslovnih znanj in veščin. Delavnice pokrivajo širok

nabor tem, izvajajo jih vrhunski slovenski in tuji strokovnjaki po celotni Sloveniji.

Mesec marec bo namenjen prodajnemu razgovoru, samomotivaciji, razvoju osebnih

potencialov in zasnovi krožnih transformacij. Seznam delavnic se sproti posodablja na

spletni strani, kjer so tudi prijavni obrazci.

Zakonodaja – pravni in sistemski vidik ter

starejši zaposleni.

Promocija, odnos, zaznave in starejši

zaposleni.

Zdravje, delovno okolje in starejši

zaposleni.

Strokovni in osebni razvoj starejših

zaposlenih.

Dan navdihujočih dobrih praks

Spremembe in prenos naučenega v

prakso.

Zaradi epidemioloških razmer bo spomladanski cikel delavnic ZAVZETI ASI v letu
2021 potekal med 24. marcem in 5. majem preko spleta. Prijave so odprte, na cikel se
lahko prijavite  tukaj.

Teme delavnic

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.srips-rs.si/razvoj-kadrov/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-koc/kompetentna-slovenija-2017-2018
https://www.1ka.si/a/325682
https://www.1ka.si/a/325682
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KORIŠČENJE  EVROPSKIH  
SREDSTEV

Obvestila

  POTUJOČA  FOTOGRAFSKA  RAZSTAVA  
EVROPSKA  SREDSTVA  POVEZUJEJO  

Potujoča fotografska razstava dobrih

zgodb, ki povezujejo Slovenijo, je do 4.

marca na ogled v Novem mestu na

Glavnem trgu.

Aktualni podatki o koriščenju sredstev v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta
do 31. 1. 2021:
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Več informacij na naslednji povezavi.

Časovnica gostovanja po regijah.

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://eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/koriscenje-eu-sredstev
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-povezujejo-potujoca-fotografska-razstava-dobrih-zgodb-ki-povezujejo-slovenijo
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Evropska komisija je konec leta pričela s

kampanjo “Zgodbe iz regij” (“Stories from the

Regions”). Namen kampanje je predstaviti

pomen regionalne politike EU s pomočjo video

predstavitev konkretnih primerov projektov. V

središču video zgodb so ljudje, ki predstavljajo

projekte, sofinancirane s strani Evropske unije. 

Želijo si, da projekti pojasnijo vpliv ter dodano

vrednost kohezijske politike za ljudi po vseh 282

regijah EU in celo širše (npr. čezmejno

sodelovanje sosedskih držav).

Kampanja, ki je v teku, trenutno prikazuje 25

video zgodb, med njimi tudi projekta

MISTERION in CrossCare, ki sta sofinancirana iz

Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-

Hrvaška 2014-2020.

“ZGODBE  IZ  REGIJ” (“STORIES  FROM  THE
REGIONS”) PROJEKTA  MISTERION  IN  CROSSCARE

Obvestila

    DVA  JAVNA  RAZPISA  V  OKVIRU  
INTERREG  MEDITERAN  

5. razpis za modularne projekte
Rok  za prijavo: od 1. 2. 2021 do 15. 4. 2021 

Razpisna dokumentacija

Razpis za Carbon Footprint
Compensation projekte
Rok  za prijavo: od 15. 2. 2021 do 15. 4. 2021

Razpisna dokumentacija

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
http://www.si-hr.eu/si2/2021/02/17/zgodbe-iz-regij-stories-from-the-regions-projekta-misterion-in-crosscare/
https://interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/5th-call-for-modular-projects-restricted-for-transfer-and-mainstream-projects/
https://interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/call-for-carbon-footprint-compensation-projects/
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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 naslednjo kontaktno osebo pri

organu upravljanja:

Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si 

Oblikovanje, urejanje in lektura: Nataša Rojšek in Nataša Kogej

FINA  EU  TOČKA

Kontakti

Prijetno branje 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



