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dobre
zgodbe
RAZVOJ BREZZRAČNE – AIRLESS – 100 %
RECIKLABILNE EMBALAŽE
V podjetju Plastika Virant so se odločili, da bodo razvili inovativen, okolju prijazen ter učinkovit
produkt. Gre za inovativen in izboljšan sistem embalaže za kozmetiko – brezzračna embalaža
oziroma t. i. »AIRLESS«, katerega primarna prednost je, da ščiti vsebino pred stikom z zrakom
(preprečuje kontaminacijo in oksidacijo vsebine).

Trg v zadnjem obdobju vse bolj stremi k uporabi
tovrstne embalaže, saj kozmetična in farmacevtska
industrija v trendu razvoja naravne kozmetike
zmanjšujeta uporabo aditivov, konzervansov in
prezervativov, obenem pa želijo ohraniti zadostne roke
trajanja proizvoda. Teh ni mogoče doseči v primerih,
kadar je vsebina v neposrednem stiku z okoliškim
zrakom.
Trenutno je omejitev pri uporabi tovrstne embalaže
cena, saj so v večini primerov takšne embalažne enote
sestavljene iz mnogih sestavnih delov, kar prinaša
velike stroške izdelave in montaže.
Slabost trenutne rešitve je tudi ta, da so določeni
sestavni deli kovinski (pogosto npr. vzmet iz
nerjavečega jekla), kar omejuje oziroma onemogoča
reciklažo in ni v skladu z okoljevarstvenimi trendi in
trajnostno naravnano proizvodnjo.
V Plastiki Virant so zato zasnovali in izdelali nov inovativen sistem
brezzračne embalaže za kozmetiko, ki je sestavljena iz
minimalnega števila sestavnih delov, je v smislu uporabljenih
materialov poenotena, jo je možno v celoti reciklirati in je cenovno
dostopnejša tudi podjetjem iz kozmetične in farmacevtske
industrije, katerih izdelki se ne uvrščajo v najvišji cenovni razred.
V podjetju želijo: »Boj proti plastični embalaži pretvoriti v boj proti
plastičnim odpadkom. Razvoj dispenzerja brez kovinskih sestavnih
delov in iz 100 % reciklabilne plastike je vsekakor velik korak v tej
smeri, tudi zahvaljujoč EU sredstvom.«

EU prispevek:

247.000 evrov
Preberite si še druge dobre zgodbe.

Vir: Arhiv upravičenca
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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 15. 11. 2020
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 31. 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

Javni poziv COVID-19 za nakup zaščitne opreme

Rok za prijavo: 31. 10. 2020
Razpisna dokumentacija

NOVO!
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 15. 11. 2020
Razpisna dokumentacija
Trajno zaposlovanje mladih 2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 15. 11. 2020
Razpisna dokumentacija
Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do 15. 11. 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 energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih
2021, 2022 in 2023

Rok za prijavo: 1. rok: 23. 11. 2020, drugi 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

4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Rok za prijavo: do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija

14. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto
2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih
zahtev na področju zaščite rejnih živali

Rok za prijavo: 18. 11. 2020 do 23.59
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

15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto
2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter
izboljšanju okolja

Rok za prijavo: 4. 11. 2020 do 23.59
Razpisna dokumentacija

NOVO!
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

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:
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe – Občina Črnomelj: za
projekt v vrednosti skoraj 3,6 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval
nekaj manj kot 1,6 milijona evrov.

Več na povezavi.
Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu: za projekt v vrednosti dobrih
6,7 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 5,4
milijona evrov.

Več na povezavi.

DRR Kolesarska povezava Izola: za projekt v vrednosti nekaj manj kot 1,9
milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 763.000 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.
Poletna izdaja revije Panorama.
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Obvestila

INTERREG PODONAVJE OBJAVLJA JAVNO
NAROČILO ZA PRIPRAVO VREDNOTENJA
UČINKOV PROGRAMA
Skupni sekretariat programa Interreg
PODONAVJE je objavil javno naročilo za izbiro
zunanjega izvajalca za pripravo vrednotenja
učinkov programa.
Rok: 9. 11. 2020.

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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Obvestila

REGIOSTARS - ZMAGOVALNI PROJEKT
“ENERGY@SCHOOL” PROGRAMA INTERREG
CENTRAL EUROPE
V kategoriji Opolnomočenje mladih za čezmejno sodelovanje
(Youth empowerment for cooperation across borders) je bila
podeljena nagrada REGIOSTARS 2020 projektu
ENERGY@SCHOOL (Energetsko pametne šole) programa
Interreg CENTRAL EUROPE.
Film iz podelitve si lahko ogledate tukaj.

Mladi imajo ključno vlogo pri prehodu Evrope na ogljično
nevtralno celino. Projekt Energetsko pametne šole je razvil
program za usposabljanje dijakov za naziv „starejši energetski
skrbnik”. Njihov pristop k ozaveščanju je privedel do znatnega
izboljšanja energetske učinkovitosti sodelujočih šol in ga je
mogoče zlahka uvesti tudi v druge regije. Projekt je pokazal, da
je zaupanje odgovornosti mladim enako učinkovito kot draga
prenova javnih šol.
V projektu ENERGY@SCHOOL je pod vodstvom italijanskega
partnerja Zveze občin dežele nižinske Romanje sodelovalo 12
partnerjev, med njimi dva slovenska: Mestna občina Celje ter
Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško.

PROJEKT POT MIRU / WALK OF PEACE
ZMAGOVALEC TEKMOVANJA INTERREG 30 YEARS
PROJECT SLAM
Pot miru od Alp do Jadrana povezuje dediščino, ustanove in ljudi
vzdolž nekdanje soške fronte od Rombona do Trsta. Simbolno
poslanstvo te poti je sodelovanje in sprava med nekoč sprtimi
narodi. Drugi pomen poti pa je prepoznavnost in razvoj turizma
na tem območju.
Predstavitveni film
Foto: Jure Batagelj

Zmagovalna predstava
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Dogodki
STARI, ASI V RAVNOVESJU?
Ne zamudite letošnje e-konference, 4. in 5. novembra 2020, na kateri bodo Miha
Mazzini, dr. Željko Ćurić, Carl Honore, Nigel Marsh, Maja Golob in dr. Damjana Pondelek
svetovali, kako najti harmonijo med poklicnim in zasebnim življenjem.
Vabljeni!

Konferenca je namenjena
direktorjem, kadrovskim
direktorjem ter drugim kadrovskim
strokovnjakom, da najdejo ideje in
nasvete, kako ravnovesje vpeljati v
delovni proces svojih podjetij in
življenja njihovih zaposlenih.
Potekala bo predvidoma od 8:45
do 12:00.
Prijave
Program

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 november je namenjen vsebinam digitalizacije in spletnega marketinga. V tem
sklopu bodo organizirane delavnice o Google, Linkedin in Facebook oglaševanju, o
digitalnem marketing, ipd. V mescu decembru pa 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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