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izpostavljamo
UKREPI EU ZA SOOČENJE Z IZBRUHOM
KORONAVIRUSA
Evropska komisija predlaga različne instrumente, da državam članicam pomaga zajeziti širjenje
virusa in ublažiti njegov vpliv na gospodarstvo. V ta namen je na evropski ravni predloženih veliko
konkretnih ukrepov.
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dobre
zgodbe
PO BRVI ČEZ SAVINJO S KOLESOM
IZ CELJA V LAŠKO
Z odprtjem kolesarske brvi v Tremerjah je bila dokončana kolesarska povezava med Celjem in
Laškim, ki se bo nadaljevala vse do Zidanega Mosta. Celoten odsek sovpada z državno kolesarsko
povezavo G-17 med Celjem in Brežicami in bo služil tudi za daljinsko kolesarjenje.

Nova kolesarska povezava med Celjem in Laškim,
kjer se je do sedaj kolesarski promet v pretežnem
delu odvijal po prometno obremenjeni državni cesti,
je povezala Mestno občino Celje kot pomembno
regionalno in lokalno središče z zaledjem.

Urejena kolesarska povezava bo zagotavljala
pogoje za dnevne migracije kolesarjev, z
izboljšanjem pogojev za varno kolesarjenje pa
dolgoročno spodbuja tudi trajnostno mobilnost. Z
novo kolesarsko povezavo je omogočen tudi sistem
javne izposoje koles. Uporabnik si lahko izposodi
kolo v Celju, se z njim odpelje do Laškega in ga lahko
tam pusti, ali obratno.

Za turizem in rekreacijo občanov je ta kolesarska
povezava izjemnega pomena. Da je naložba
primarno namenjena kolesarjem, pa tud pešcem,
pove tudi njena trasa, ki pelje večji del po pobočjih
in bregu Savinje. Čudovita narava pa vabi k
ogledu in spoštljivem odnosu do nje.

EU prispevek:
1,4 milijona evrov

Preberite si še druge dobre zgodbe.
Vir: A. Purg in R. Perčič

www.eu-skladi.si

aktualni
razpisi
MLADI
ŠTUDENTI ISKALCI PRVE ZAPOSLITVE
MLADI MLADI PODJETNIKI

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

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

NOVO!

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 za
usposabljanje ali izobraževanje v tujini

Rok za prijavo: 7. 7. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

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

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

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

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

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

Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov

Rok za prijavo: 2. rok: 30. 9. 2020, 3. rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022
Razpisna dokumentacija

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika
podjetja

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za certifikate kakovosti

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za digitalni marketing

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za kibernetsko varnost

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za prenos lastništva

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
Razpisna dokumentacija

Vavčer za prototipiranje

Rok za prijavo: 31. 3. 2023
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: 4. rok: 30. 9. 2020 in 5. rok: 23. 4. 2021
Razpisna dokumentacija

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

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

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

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 3. 9. 2020
Razpisna dokumentacija
Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Rok za prijavo: 1. 9. 2020 za pridobitev sredstev v letu 2021, 1. 4., 1. 6. in 1. 9. 2021 za
pridobitev sredstev v letu 2022, 1. 4., 1. 6. in 1. 9. 2022 za pridobitev sredstev v letu 2023
Razpisna dokumentacija
SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji

Rok za prijavo: 31. 12. 2020
Razpisna dokumentacija

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

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

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje
snovne in energetske učinkovitosti

Rok za prijavo: od 1. 9. 2020 do 31. 11. 2020, 1. 9. 2021 do 31. 11. 2021
Razpisna dokumentacija

1. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z
njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo
ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

Rok za prijavo: 9. 7. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

DELODAJALCI IN
ZAPOSLENI/BREZPOSELNI
SAMOSTOJNI PODJETNIKI LASTNIKI MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ KADROVSKI
DIREKTORJI VEČJIH PODJETIJ ZAPOSLENI - STAREJŠI OD 45 LET ZAPOSLENI - Z NIZKO
IZOBRAZBO BREZPOSELNI

Javno povabilo Aktivni do upokojitve

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45
Razpisna dokumentacija
Usposabljam.se 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 12. 2020 do 11:59
Razpisna dokumentacija
Delovni preizkus 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 12. 2020 do 11:59
Razpisna dokumentacija
Javno povabilo k vpisu v evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup
podjetja

Rok za prijavo: do preklica
Razpisna dokumentacija
Zaposli.me

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 15. 11. 2020
Razpisna dokumentacija
Trajno zaposlovanje mladih 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2020
Razpisna dokumentacija
Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2020
Razpisna dokumentacija

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

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

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

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

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih
oblik varstva/začasnih namestitev za starejše

Rok za prijavo: 2. rok: 3. 8. 2020 do 15.00, 3. rok (skrajni rok): 16. 10. 2020 do 15.00
Razpisna dokumentacija

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

Rok za prijavo: 3. rok: 14. 9. 2020 in skrajni rok: 16. 11. 2020
Razpisna dokumentacija

NOVO!
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi
poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma
študijskem letu 2019/2020

Rok za prijavo: 2. 9. 2020
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem
izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od
2020 do 2022

Rok za prijavo: 10. 7. 2020 do 12.00
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja
2021"

Rok za prijavo: 25. 8. 2020 do 12.00
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam
prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic

Rok za prijavo: 20. 7. 2020 do 15.00
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

5. javni razpis za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

4. javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

5. javni razpis za produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za ukrep inovacije v akvakulturi

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

2. javni razpis za ukrep Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka
akvakultura

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

napovedani
razpisi
Napovedani razpisi za mesec junij in julij.
Napovedani razpisi vezani na COVID-19.

neposredne
potrditve
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:
Severno obrtno industrijska cona – SOIC Murska Sobota – ureditev območja II.
in delno III. faze: za projekt v vrednosti 1,35 milijona evrov bo Evropski sklad
za regionalni razvoj prispeval 800.000 evrov.

Več na povezavi.
COVID19 – Začasno denarno nadomestilo: za projekt v vrednosti 4,6 milijona
evrov bo Evropski socialni sklad prispeval celotno vrednost.

Več na povezavi.
Gradnja poslovne cone Puščava – 1. faza: za projekt v vrednosti 549.000 evrov
bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 329.000 evrov.

Več na povezavi.
Energetska sanacija Doma starejših občanov Ljubljana - Moste - Polje: za projekt
v vrednosti slabih 12 milijonov evrov bo kohezijski sklad prispeval 482.000 evrov.

Več na povezavi.
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Poslovna cona Jesenice: Izgradnja komunalne infrastrukture 2. faza: za
projekt v vrednosti 1,15 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj
prispeval 628.504 evrov.

Več na povezavi.
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje - Občina Slovenska
Bistrica: za projekt v vrednosti dobrih 13 milijonov evrov bo Evropski sklad za
regionalni razvoj prispeval 5,9 milijona evrov.

Več na povezavi.
Ekonomsko poslovna cona Zagorje: za projekt v vrednosti slabih 990.000 evrov
bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 608.000 evrov.

Več na povezavi.
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – občina Jesenice: za
projekt v vrednosti 2,4 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval 829.000
evrov.

Več na povezavi.
Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Ptujska Drava: za projekt v
vrednosti slabih 15 milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj
prispeval dobrih 11,4 milijona evrov.

Več na povezavi.

Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji: za projekt v vrednosti 2,5
milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,1
milijona evrov.

Več na povezavi.
Gradnja javne komunalne infrastrukture za Poslovno cono Ravne 2019-2022: za
projekt v vrednosti dobrih 1,1 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni
razvoj prispeval slabih 600.000 evrov.

Več na povezavi.
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Evropsko
teritorialno
sodelovanje
ČEZMEJNI
PROGRAMI
Programi čezmejnega sodelovanja podpirajo sodelovanje partnerjev na nivoju regij
NUTS III iz vsaj dveh različnih držav članic ob kopenskih ali morskih mejah.

Temeljni cilji čezmejnih programov
sodelovanja so:
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.

Slovenija sodeluje v 4 programih
čezmejnega sodelovanja, pri čemer je
Skupna vrednost vseh programov, kjer sodeluje
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko Organ upravljanja za tri Slovenija, je okoli 190 milijonov evrov iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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.
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Evropsko
teritorialno
sodelovanje
TRANSNACIONALNI IN
MEDREGIONALNI PROGRAMI
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:
1. Območje Alp
2. Srednja Evropa
3. Mediteran
4. Podonavje
5. Jadransko-jonski program (ADRION)

Vsem petim
transnacionalnim
programom pripada
860 milijonov evrov.

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

Vrednost vseh
medregionalnh
programov na ravni
EU znaša 500
milijonov evrov.

Navodila nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja malo drugače
Poglejte si nekoliko drugačen pristop k navodilom nacionalne kontrole teritorialnega sodelovanja:
video navodila za izpolnjevanje časovnice,
zbirnik regresa za slovenske upravičence.
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Portali in
platforme
PODATKOVNA PLATFORMA ZA EVROPSKE
STRUKTURNE IN INVESTICIJSKE SKLADE

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.

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.
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Portali in
platforme
FINANČNI INSTRUMENTI - PLATFORMA
FI-COMPASS
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.
V Sloveniji pa Finančne instrumente
upravlja SID banka v okviru Sklada
skladov, kjer lahko pridobite podrobnejše
informacije o njihovih produktih.

SPLETNA PLATFORMA ZA UČENJE O POLITIKAH
V OKVIRU PROGRAMA INTERREG EUROPE
Spletna platforma za učenje o
politikah v okviru medregionalnega
programa Interreg Europe 20142020 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.
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Uporabno

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA EVROPSKE
KOHEZIJSKE POLITIKE (EKP) 2014–2020, NAVODILA
KOMUNICIRANJA VSEBIN EKP IN DOBRE ZGODBE
Celostna grafična podoba
Priročnik celostne grafične podobe
Logotipi
Podobe živali v vektorski obliki
Predloge plakatov
Predloge za predstavitve
Predstavitveni filmček celostne grafične podobe

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.

Dobre zgodbe 2014-2020
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.
Na tej povezavi pa lahko preberete številne dobre zgodbe, ki jih piše Evropska kohezijska politika.

Materiali Evropske komisije: Evropska kohezijska politika 2014-2020
Povezava na materiale Evropske komisije na temo evropske kohezijske politike kot so publikacije,
zemljevidi, videoposnetki, zakonodaja in smernice, logotipi in grafična podoba.
Pomladna izdaja revije Panorama.
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Obvestila

EVALVACIJA PUBLIKACIJE
KOHEZIJSKI E-KOTIČEK
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko že od leta 2008 mesečno pripravlja
Kohezijski e-kotiček.
Spomladi smo vas prosili za evalvacijo naše
publikacije. Hvala vsem, ki ste se že odzvali!
Povprečno ste jo ocenili s 4,3. Dodali ste veliko
pohval in predlagali kar nekaj izboljšav.
Do zaključka ankete je še tri tedne in za nas je
vsako mnenje pomembno, saj le tako lahko
izboljšujemo kakovost vsebine kot vizualno
privlačnost.
Hvala vam!

Povezava do
ankete.
www.eu-skladi.si

Obvestila

EVROPSKA KOHEZIJSKA
POLITIKA IN COVID-19
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko, organ upravljanja za evropske strukturne
sklade in Kohezijski sklad, se sprotno odziva na
težave, ki zaradi koronavirusa COVID-19 nastajajo
pri izvajanju evropske kohezijske politike v
Sloveniji.
V ta namen objavljamo tako aktualne usmeritve
Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko kot Vlade RS in Evropske komisije glede
izvajanja evropske kohezijske politike v povezavi s
COVID19. Stran se redno posodablja z novimi
dokumenti.
Povezava do spletne strani.

EVROPA V MOJI REGIJI
Evropska komisija nadaljuje z aktivnostmi v okviru
kampanje Evropa v moji regiji - #EUinmyregion, ki
ponuja številne možnosti sodelovanja. Njen cilj je
povečanje prepoznavnosti projektov, ki jih
financira EU, zato nas vse vabijo, da pokažemo,
kaj smo dosegli ob podpori evropskih sredstev.
Kampanja omogoča različne priložnosti
sodelovanja:
1. Izdelava razglednic za vaš projekt.
2. Sodelovanje v natečaju #EUinmyregion Zgodbe.
3. Spletni kviz o poznavanju Evrope.
Več o kampanji in povezave na posamezne
možnosti.

www.eu-skladi.si

Dogodki
KOMPETENTNA SLOVENIJA

Napovednik delavnic
Tema delavnice

Datum

Lokacija

Vodja, ki mu sledijo, Metka Feher Pal

2. 7. 2020

Ljudska univerza Jesenice

Čustvene spirale, Jan Kovačič

9. 7. 2020

Slovenijales, Ljubljana

Najpomembnejše o osebnem
protokolu, Ksenija Benedeti

10. 7. 2020

M HOTEL, Ljubljana

Remote Leadership, Davor Fabčič

10., 14., 16., 7.
2020

e-usposabljanje

Zaključevanje prodajnih
pogajanj, Metka Feher Pal

23. 7. 2020

Ljudska univerza
Slovenska Bistrica
Delavnice so za udeležence brezplačne.
Zaradi omejenega števila mest se lahko
prijavi le ena oseba iz posameznega
podjetja. Več informacij o delavnicah najdete
na prenovljeni spletni strani Javnega
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in
preživninskega sklada Republike Slovenije.

www.eu-skladi.si

Kontakti
FINA EU TOČKA

Od ponedeljka do petka,
med 9. in 12. uro, so vam
za vsa vprašanja na voljo
sodelavci Službe Vlade
RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko.
Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog
komuniciranja in obveščanja javnosti, se lahko obrnete na naslednji kontaktni osebi pri
organu upravljanja:
Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si in Nataša Kogej: natasa.kogej@gov.si.
Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi,
saj bodo e-novičke z vašo pomočjo še učinkoviteje dosegale svoj namen. Svoje predloge
lahko pošljete na elektronski naslov info.svrk@gov.si.

Prijetno branje vam
želimo!
Oblikovanje, urejanje in lektura: Nataša Rojšek in Nataša Kogej

www.eu-skladi.si

