KOHEZIJSKI
E - KOTIČEK
www.eu-skladi.si
AKTUALNI RAZPISI
NAPOVEDI RAZPISOV
DOBRE ZGODBE
ZANIMIVI DOGODKI

NOVEMBER
2020

ŠTEVILKA 144

izpostavljamo
SEDEM MITOV IN DEJSTEV O EVROPSKI
KOHEZIJSKI POLITIKI
MIT št. 1: Kohezijska politika nima
dodane vrednosti

MIT št. 2: Denar EU financira
neuporabne projekte

DEJSTVO št. 1

DEJSTVO št. 2

Neodvisna strokovna ocena
donosnost naložb
kohezijske politike

skoraj bilijon
evrov dodatnega
BDP do leta
2023

2,74 EUR

EU je za obdobje 2014–2020 namenila več
kot 460 milijard evrov tudi za

za vsak vložen
evro v obdobju
2007-2013

Do konca leta 2015

> 1 200 000 ustvarjenih delovnih mest
120 000 raziskovalnih in inovacijskih
projektov prejelo podporo
121 400 zagonskih in 400 000 malih in
srednje velikih podjetij je dobilo
finančno podporo

pomoč več kot 800 000 podjetjem,
izboljšano zdravstvo za 44 milijonov
Evropejcev,
preprečevanje poplav in požarov za 27
milijonov ljudi,
skoraj 17 milijonov ljudi, priključenih na
kanalizacijske naprave,
dostop do širokopasovnega interneta za
dodatnih 14 milijonov gospodinjstev,
več kot 420 000 novih delovnih mest,
usposabljanje za 3,7 milijona Evropejcev,
nove, sodobne šole in ustanove otroškega
varstva za 6,7 milijona otrok.

MIT št. 3: Evropska sredstva so nedosegljiva

DEJSTVO št. 3:
Evropska sredstva lahko koristijo številne organizacije

Te vključujejo javne organe, podjetja, organizacije v zasebnem sektorju, univerze, združenja ter
nevladne in prostovoljske organizacije.
V večini primerov prejmejo sredstva projekti, zato morate razviti dober projekt in se z njim prijaviti na
javni razpis.
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izpostavljamo
MIT št. 4: Kohezijska politika
je ena sama goljufija

MIT št. 5: Kohezijska politika ne
prispeva k varovanju temeljnih vrednot
EU

DEJSTVO št. 4

DEJSTVO št. 5

Napake pri porabi sredstev EU so običajno
upravne narave, kot so na primer manjkajoči
dokumenti. To ni goljufija in takšne napake
običajno ne oslabijo končnega rezultata
projekta.
Po podatkih urada OLAF je bilo nepravilnosti
pri upravljanju Kohezijskega sklada le za slabih 1,8 %
plačil med letoma 2013 in 2017. Le delček teh
nepravilnosti se je izkazal za goljufijo. Komisija in
Evropsko računsko sodišče sicer prijavita vse sume
goljufije sredstev EU Evropskemu uradu za boj proti
goljufijam (OLAF). To se pri več sto projektih, ki jih
vsako leto pregleda Evropsko računsko sodišče,
zgodi le nekajkrat na leto.

Vrednote EU so osrednji del projektov, ki jih
financira kohezijska politika EU.

Načela, kot sta spolna enakost in nediskriminacija,
igrajo v novem predlaganem zakonodajnem
svežnju za obdobje po letu 2020 še pomembnejšo
vlogo. Spoštovanje teh načel je na primer obvezno
pri izbiri projektov.
Projekti, ki jih financira EU, so sami po sebi
namenjeni širjenju vrednot EU po celotni Evropi, pa
naj bodo te vrednote posebej navedene v projektih
ali ne. Poleg tega prispeva oblikovanje uspešnejše
evropske kohezijske politike h krepitvi svobode in
demokracije.

V zadnjih nekaj letih se je delež nepravilnosti stalno
zniževal. Uredbene določbe za obdobje 2014–2020
so bistveno okrepile ukrepe za preprečevanje in
zaščito proračuna EU pred nepravilnim izdatki.

MIT št. 6: Kohezijska politika pomaga
samo revnim regijam

MIT št. 7: Stopnja porabljenih sredstev
kohezijske politike je zelo nizka

DEJSTVO št. 6

DEJSTVO št. 7

Evropska sredstva se vlagajo v vse regije in
države EU ter tako v celoti spodbujajo
gospodarstvo EU. Vse regije imajo od nje
veliko koristi.
Ozrite se okoli sebe – zagotovo boste opazili šolo,
bolnišnico, cesto, kolesarsko pot ali drug projekt, ki
koristi evropska sredstva in vpliva tudi na vaše
življenje. To je le nekaj primerov kohezijske politike,
njeni vplivi pa se sčasoma še večajo.

Računsko sodišče, neodvisni zunanji revizor
EU, je leta 2018 ocenilo, da je
bila za obdobje 2007–2013 »stopnja črpanja
sredstev« 97,2-odstotna.
Slovenija je iz proračuna EU pridobila vsa
razpoložljiva sredstva obdobja 2007-2013.
Prirejeno po besedilu Evropske komisije
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izpostavljamo
95 MILIJONOV EVROV
ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE NA
GOSPODARSTVO V NOVEM SKLADU SKLADOV
COVID-19
SID banka je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v oktobru 2020
oblikovala nov Sklad skladov COVID-19. Namenjen je podjetjem za omilitev posledic epidemije
COVID-19 na gospodarstvo. Njegov cilj je izboljšati likvidnost ter spodbujati naložbe podjetij v času
po epidemiji. Preko sklada je zainteresiranim podjetjem na voljo 95 milijonov evrov, od katerih bo 65
milijonov evrov evropskih sredstev, ostalo bodo sredstva finančnih posrednikov.

Sredstva sklada so na voljo v obliki mikroposojil za
mikro, mala in srednje velika podjetja, pa tudi za
samostojne podjetnike, zadruge in socialna
podjetja, ki jih sicer že lahko prejmejo preko
finančnih posrednikov pri Slovenskem podjetniškem
skladu in Primorski hranilnici Vipava. Financiranje iz
sklada je na voljo tudi v obliki posojil za raziskave,
razvoj in inovacije, ki so podjetjem vseh velikosti na
voljo neposredno pri SID banki.

SID banka je sicer v okviru »prvega« Sklada
skladov, ki je bil ustanovljen v letu 2017, do sedaj
sofinancirala že veliko uspešnih zgodb in
projektov po celi Sloveniji, podjetjem pa na ta
način omogočila nadaljnji razvoj, naložbe in
dosego večje konkurenčne prednosti na trgu
tako doma kot v tujini. Doslej je bilo iz Sklada
skladov s končnimi prejemniki sklenjenih že 2521
pogodb v skupini višini 116,7 milijona evrov, od
tega 73 milijonov evrov evropskih sredstev,
ostalo pa so zagotovili sodelujoči finančni
posredniki.
Med njimi so sredstva prejeli Tik d.o.o, Matica
MB d.o.o., Občina Log-Dragomer, Ino d.o.o., Bio
Sistematika d.o.o. in Dlabs d.o.o.

Nov Sklad skladov COVID-19, ki ga upravlja SID
banka, bo tako s široko ponudbo namenov
financiranja v aktualnih razmerah in potrebah
gospodarstva kar najhitreje omogočal še dodatno
pomoč vsem podjetjem, ki so utrpela škodo zaradi
epidemije COVID-19. Večina sredstev mora biti
namreč porabljenih že letos oziroma v prihodnjem
letu.

SID banka
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dobre
zgodbe
S PRAKTIČNIMI IZKUŠNJAMI DO PRVE
ZAPOSLITVE
V študijskem letu 2019/2020 je v sklopu programov Po kreativni poti do znanja in Študentski
inovativni projekti za družbeno korist, ki ju izvajajo na Javnem štipendijskem, razvojnem,
invalidskem in preživninskem skladu, več kot 1700 študentov pridobilo nova znanja, kompetence ter
poznanstva, ki jim bodo omogočili lažji prehod na trg dela.

Tudi v študijskem letu 2019/2020 so se študenti, kljub
drugačnim študijskim razmeram, uspešno spopadli z
novimi izzivi in prilagojenim načinom dela ter
sodelovali skupaj v kar 214 projektih. Oba programa
krepita sodelovanje šolskega sektorja z gospodarskim
oziroma negospodarskim sektorjem ter hkrati
študentom omogočata delo v interdisciplinarnih
skupinah, kjer pridobivajo delovne izkušnje in krepijo
kompetence, ki so potrebne za hitrejši vstop na trg
dela in tudi sicer na karierni poti. Projekti, ki nastajajo
tako na področju družboslovja, humanistike in
umetnosti kot tudi na področju naravoslovja,
kmetijstva, turizma, prometa in tehnike, so pozitiven
zgled povezovanja visokega šolstva z delovnim
okoljem.
Po kreativni poti do znanja

Študentski inovativni projekti za družbeno
korist

Nastal je 101 projekt, v katerem je sodelovalo kar 720
študentov, 252 pedagoških mentorjev in 141 delovnih
mentorjev iz gospodarstva oziroma negospodarstva.

Vključenih je bilo skoraj 1000 študentov iz 46
različnih visokošolskih zavodov. Nastalo je 113
raznovrstnih projektov.

Ukvarjali so se z glasbenim izobraževanjem otrok z motnjo
avtističnega spektra, z ureditvijo vrta dnevnega centra, z
akcijskim načrtom za pregled in odpravo mobilnostnih ovir
za slepe in slabovidne, z recikliranjem plastike na učinkovit
in ustvarjalen način, z dvigom kakovostne integrirane
oskrbe na domu, z aktivacijo milenijcev k vpisu v register
Slovenija Donor, s socialno integracijo tujih študentov v
lokalno okolje, pripravili so tudi interaktivne e-knjige in še
mnogo več.

Uvajanje hodečega nogometa kot oblike rekreacije
za dvig zdravja starostnikov, socialno in čustveno
učenje s pomočjo likovne umetnosti, razvoj
platforme namenjene zmanjševanju poškodb
nogometašev, ustvarjalne delavnice za različne
starostne skupine otrok, optimizacija transporta
pacientov na diagnostične preiskave v Splošni
bolnišnici Celje, promocija preprečevanja in
obvladovanja bolnišničnih okužb so le nekateri
izmed 113 uspešno izpeljanih projektov.

Preberite si še druge dobre zgodbe.

SVRK
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aktualni
razpisi
MLADI
ŠTUDENTI ISKALCI PRVE ZAPOSLITVE
MLADI MLADI PODJETNIKI

Trajno zaposlovanje mladih 2020

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

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

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

SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji

Rok za prijavo: 31. 12. 2020
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 30. 11. 2020, 1. 9. 2021 do 31. 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

COVID Mikrokrediti 2020,2021

Rok za prijavo: 7. 12. 2020
Razpisna dokumentacija

Javni razpis Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19

Rok za prijavo: 1. 12. 2020
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

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 31. 3. 2021
Razpisna dokumentacija
Trajno zaposlovanje mladih 2020

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

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: 2. rok: 22. 2. 2021, 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

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

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

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

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

5. javni razpis za produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za ukrep inovacije v akvakulturi

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

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

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

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

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma
razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Rok za prijavo: 15. 12. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za podukrep 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v
kmetijskem in gozdarskem sektorju

Rok za prijavo: 22. 12. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

NOVO!
16. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto
2020

Rok za prijavo: 27. 1. 2021 do 23.59
Razpisna dokumentacija

17. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto
2020

Rok za prijavo: 27. 1. 2021 do 23.59
Razpisna dokumentacija

5. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v
letu 2020

Rok za prijavo: 30. 12. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–
2020

Rok za prijavo: 31. 12. 2027 do 23.59
Razpisna dokumentacija

napovedani
razpisi
Napovedani razpisi .
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:
Oskrba s pitno vodo v porečju Sore - 2. sklop: za projekt v vrednosti 9,1
milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 3 milijone evrov.

Več na povezavi.
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore,
Vojnik: za projekt v vrednosti 11,1 milijona evrov bo Evropski sklad za
regionalni razvoj prispeval dobrih 4,7 milijona evrov.

Več na povezavi.
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj: za
projekt v vrednosti 12,2 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval dobrih
5,5 milijona evrov.

Več na povezavi.
COVID-19 – Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom
na ranljivih skupinah prebivalstva: sredstva za projekt v vrednosti 6 milijonov
evrov bo v celoti prispeval Evropski socialni sklad.

Več na povezavi.
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Komunalno opremljanje Obrtno podjetniške cone Šentrupert: za projekt v
vrednosti dobrih 950.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj
prispeval skoraj 439.000 evrov.

Več na povezavi.
Infrastrukturna posodobitev obrtno-industrijske cone Nasipi: za projekt v
vrednosti dobrih 2,8 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj
prispeval skoraj 1,74 milijona evrov.

Več na povezavi.
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Maribor:
za projekt v vrednosti 11 milijonov evrov bo Kohezijski sklad prispeval skoraj
4,3 milijona evrov.

Več na povezavi.
Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 2. sklop: za projekt v vrednosti skoraj
milijon evrov bo Kohezijski sklad prispeval dobrih 182.000 evrov.

Več na povezavi.
Varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke: za projekt
v vrednosti 79,3 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval dobrih 49,2
milijona evrov.

Več na povezavi.
Vzpostavitev stanovanjskih skupin za odrasle osebe z motnjami v duševnem
razvoju na območju Vzhodne kohezijske regije: za projekt v vrednosti 4,8
milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 3,8
milijona evrov.

Več na povezavi.
Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje: za projekt v
vrednosti 855.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval
280.000 evrov.

Več na povezavi.

www.eu-skladi.si

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.
Poletna izdaja revije Panorama.
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Obvestila

EVROPSKA SREDSTVA POVEZUJEJO: POTUJOČA
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA DOBRIH ZGODB, KI
POVEZUJEJO SLOVENIJO
Služba Vlade Republika Slovenija za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko je skupaj z občinami
pripravila fotografsko razstavo z naslovom
Evropska sredstva povezujejo. Razstava bo
gostovala v večih razvojnih regijah do konca junija
2021, nato pa se bo v času predsedovanja
Slovenije Svetu EU preselila na Brdo pri Kranju.
Prva postavitev je bila na ogled v parku Dežela
Štorkelj v Veliki Polani. Trenutno pa gostuje v
občini Benedikt.
Evropska sredstva nas povezujejo preko tisočih
projektov, ki smo jih ustvarili skupaj. V vsaki občini,
v vsaki regiji, širom po Sloveniji.
Časovnica gostovanja po regijah. Aktualno
dogajanje v zvezi z razstavo spremljajte na
https://www.facebook.com/EUSkladi.

RAZPIS ZA EVROPSKI ZELENI
DOGOVOR
Evropska komisija je objavila milijardo evrov vreden
razpis za evropski zeleni dogovor. Nanj se lahko
prijavijo raziskovalni in inovacijski projekti,
namenjeni reševanju podnebne krize ter varovanju
edinstvenih ekosistemov in biotske raznovrstnosti
Evrope.
Gre za doslej največji razpis programa Obzorje
2020.
Rok: 26. 1. 2021.
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Dogodki
DELAVNICE ZAVZETI ASI
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.
Teme delavnic

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

Prijave na naslednji cikel delavnic bodo mogoče januarja 2021.

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.
V mesecu decembru bo tema skrb za lastno dobro počutje in zdravje. Seznam delavnic se
sproti posodablja na spletni strani.
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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
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