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Pozdravljeni, dragi bralci Vizije kohezije!

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko se zavedamo izjemnega pomena
podjetništva in gospodarstva, ki pripomoreta k razvoju Slovenije. Pred kratkim smo tako odobrili
evropska sredstva za javni razpis „Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022 (P2 2022)“, ki
bo v Uradnem listu RS objavljen predvidoma v petek, 4. marca 2022. Predmet razpisa je
sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimalno sprejemljiv
produkt) in lansiranja tržnih produktov na trg, nanj pa se bodo lahko prijavila mikro in mala
podjetja.
Že sedaj pa lahko pobrskate med številnimi drugimi javnimi razpisi, sofinanciranimi iz evropskih
skladov, ki smo jih za Vas zbrali v tej številki Vizije kohezije.
Želimo Vam prijetno branje,
ekipa Vizije kohezije

ODLOČITVE O PODPORI

KREPIMO ZDRAVSTVO
V okviru projekta, ki bo zaključen predvidoma do konca leta 2023, bo prenovljenih kar 28.457
kvadratnih metrov površine.

Evropska sredstva
iz virov React-EU

ZA ENERGETSKO PRENOVO
SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVA
GORICA

Ministrstvo za zdravje bo v okviru projekta toplotno zaščitilo
zunanje stene in strehe, zamenjalo stavbno pohištvo in
nadgradilo programsko opremo za energetski monitoring v
Splošni bolnišnici Nova Gorica. Poleg tega bo med drugim
saniralo še mehansko prezračevanje in toplovod. Projekt, v okviru
katerega bo prenovljenih 28.457 m² neto tlorisne površine, bo
zaključen predvidoma do konca leta 2023.

SKRBIMO ZA STAREJŠE
V okviru projekta, ki bo zaključen predvidoma do konca letošnjega leta, bo prenovljenih
6.612,50 kvadratnih metrov površine.

Evropska sredstva

ZA ENERGETSKO PRENOVO
DOMA UPOKJENCEV DR.
FRANCETA BERGELJA JESENICE

V okviru projekta bo izvedena energetska prenova objektov B, C
in D Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice.
Energetska prenova bo zajemala izdelavo fasade, menjavo oken in
vrat, toplotno izolacijo strehe, postavitev ograj na balkonih,
menjavo strešne kritine, toplotno izolacijo zunanjih sten z
notranje strani na objektu B, predelavo regulacijske opreme v
toplotni postaji daljinskega ogrevanja, ozemljitev strelovoda,
prenovo razsvetljave in še nekaj drugih energetskih posodobitev.

ZA VARNO STAROST V DOMAČEM OKOLJU
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila še eno
v nizu naložb, s katerimi starejšim omogočamo lepše tretje življenjsko obdobje.

Evropska sredstva iz
virov React-EU

ZA E-OSKRBO NA DOMU

Ministrstvo za zdravje bo preko javnega razpisa izbralo izvajalca, ki bo
upravičencem nudil storitve "E-oskrbe na domu". Storitev bo za
upravičence brezplačna, zagotavljala pa bo varnejšo starost starejšim od
65 let, ki večinoma živijo sami oz. tudi mlajšim, če potrebujejo pomoč
zaradi zdravstvenih razlogov.
E-oskrba predstavlja storitve in pripomočke, ki omogočajo izvajanje
storitev na daljavo za zagotavljanje samostojnosti in varnosti
posameznika v domačem okolju.

Študije so pokazale, da uporaba storitev e-oskrbe pozitivno vpliva
na zadovoljstvo uporabnikov, njihov občutek povezanosti in
občutek varnosti v domačem okolju.

SPODBUJAMO UPORABO JAVNEGA POTNIŠKEGA
PROMETA IN KOLES
Mestna občina Kranj bo bogatejša za 56 novih parkirnih mest.

Evropska sredstva

ZA NOVO P+R
PARKIRIŠČE V KRANJU

Mestna občina Kranj bo s pomočjo evropskih sredstev
zgradila vozlišče P+R »tipa B« in vzpostavila sistem P+R
(parkiraj in prestopi) na Zlatem polju. S tem bo omenjena
občina poleg servisnih objektov na parkirišču bogatejša za 56
novih parkirnih mest – od tega bodo tri širša namenjena za
gibalno ovirane osebe, šest jih bo s polnilnicami za
elektromobilnost, pet pa jih bo namenjenih za motorje. Poleg
tega je v vzhodnem delu parkirišča predvideno postajališče
KRsKOLESOM z 20 mesti za kolesa z dostopom do pločnika
in kolesarske steze na Koroški cesti.
Mestna občina Kranj je izvajalca že izbrala na razpisu, dela
pa bodo zaključena predvidoma v začetku letošnjega
septembra.

SPODBUJAMO PODJETNIŠTVO
Javni razpis bo v Uradnem listu RS objavljen predvidoma v petek, 4. 3. 2022.

Evropska sredstva

ZA ZAGON INOVATIVNIH
PODJETIJ V LETU 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zagona inovativnih podjetij,
razvoja minimalno sprejemljivih produktov (MVP) in lansiranja tržnih
produktov na trg. Javni razpis pri tem zasleduje bistvena cilja – uspešno
poslovanje večine podprtih podjetij, ki zaposlujejo, ustvarjajo čisti
prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom, ter vstop strateškega
investitorja oziroma vlagateljev tveganega kapitala v nekaj podprtih
podjetjih.

Spodbujamo podjetništvo, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske
izrabe novih idej in podpiranjem ustanavljanja novih podjetij.

RAZPISI

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI
Naložbe v kmetijska
gospodarstva

Predelava, trženje in razvoj
kmetijskih proizvodov

Krepitev sodelovanja
delodajalcev in
socialnih partnerjev s
srednjimi poklicnimi in
višjimi strokovnimi
šolami

Spodbude za raziskovalno
razvojne projekte

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI
ALPSKI PROSTOR:
Projekti manjše
vrednosti

Naložbe v krožno
gospodarstvo na
kmetijskih gospodarstvih

Sofinanciranje vlaganj v
javno in skupno turistično
infrastrukturo in naravne
znamenitosti

Podpora za naložbe v
predelavo, trženje in
razvoj kmetijskih
proizvodov – naložbe,
namenjene krožnemu
gospodarstvu

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Tehnološke posodobitve
namakalnih sistemov

Konvertibilno posojilo za
zagon inovativnih podjetij

Občine, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja
za občine

Posojila za financiranje projektov celovite
energetske prenove javnih stavb

Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti
in rabi občin

Občine, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot
10.000 prebivalcev

Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode,
ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE

EU sredstva prispeva:

Podjetniki, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih
prek showroomov

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na
mednarodnih sejmih v tujini

Podjetniki, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Daljinsko ogrevanje na OVE

Proizvodnja električne energije z izrabo sončne
energije

Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI
Prenos lastništva

Možnost izdelave prototipa

Statusno preoblikovanje družb

Celostno vrednotenje okoljskih vplivov

Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI
Patenti, modeli, znamke

Udeležba na mednarodnih forumih

Udeležba gospodarskih delegacij v tujino

Uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM

Dvig digitalnih kompetenc

Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI
Za raziskave, razvoj in inovacije za MSP

So-investiranje z zasebnimi investitorji

Lastniško in kvazi lastniško financiranje

Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije
iz Sklada skladov COVID-19
Krediti za MSP, kriti z jamstvom SID banke

Mikroposojila

Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

Mikroposojila za MSP iz Sklada skladov COVID-19

Financiranje projektov urbanega razvoja
za podjetja

Mikrokrediti

Posojila za financiranje projektov celovite
energetske prenove javnih stavb

Delodajalci in zaposleni, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje

Zaposli.me 2020

Delovni preizkus 2020-2022

Usposabljam.se 2020-2022

Delodajalci in zaposleni, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje

Javno povabilo k vpisu v evidenco mentorjev in
strokovnjakov za startup in scaleup podjetja

Sofinanciranje upravičenih stroškov dela
raziskovalca

Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Naložbe namenjene izvajanju nadstandardnih zahtev na
področju zaščite rejnih živali

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj
kmetijskih proizvodov za leto 2021

Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo
sanacije gozdov

Naložbe za zaščito živali na paši pred velikimi zvermi

Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz
kmetijstva

Za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja

Sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje
generacije v koroški, podravski in pomurski regiji

Za zagon dejavnosti za mlade kmete

Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Za zdravje in varnost

Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo

Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane
in zavetja

Ne spreglejte | NAPOVEDANI RAZPISI

AKTUALNO

POVABILO PARTNERJEM K SOOBLIKOVANJU
PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko je v polnem zagonu priprave ključnih
dokumentov za prihajajočo finančno perspektivo
2021-2027.
Zavedamo se, da je pri pripravi tako pomembnih
dokumentov komunikacija z deležniki izjemnega pomena.
Vaše pobude in predloge za sporazum o partnerstvu lahko
podate

DOBRA NOVICA SID BANKE
Na voljo je novih 94,9 milijona evrov posojil SID banke
Podjetjem so preko sklada skladov SID banke na voljo sveža povratna sredstva za financiranje novih razvojnih projektov in
tekočega poslovanja v okviru različnih finančnih instrumentov, saj je SID banka ob zaključku lanskega leta uspešno črpala
tretjo tranšo evropskih kohezijskih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sredstva tretje tranše v višini 63,3
milijona evrov bodo skupaj s slovensko udeležbo omogočila za 94,9 milijona evrov novih kreditov.
V okviru Sklada skladov SID banke bo podjetjem, samostojnim podjetnikom,
socialnim podjetjem in zadrugam ter tudi občinam in osebam ožjega in
širšega javnega sektorja na voljo novih:
 33 milijonov evrov za kredite in portfeljske garancije za raziskave, razvoj in
inovacije;
 50,6 milijona evrov za mikrokredite, portfeljske garancije in lastniško
financiranje za MSP;
 9,4 milijona evrov za posojila za energetske prenove javnih stavb ter
 1,9 milijona evrov za posojila za financiranje projektov urbanega razvoja.
Več informacij o možnostih financiranja in sodelujočih
finančnih posrednikih – poslovnih bankah, hranilnicah in
skladih je na voljo

SPLETNA DELAVNICA | Slovenija na poti v digitalizacijo
Zadnja priložnost, da postanete Glasnik starejših zaposlenih!
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike
Slovenije je odprl prijave za zadnji cikel delavnic ZAVZETI ASI. Prijave
sprejemajo vključno do 25. marca 2022.

Pomembno! Za udeležbo na delavnicah je obvezna prijava,
v okviru katere je treba odgovoriti na nekaj vprašanj.

Več

NEW EUROPEAN BAUHAUS 2022
New European Bauhaus Festival - nova priložnost za predstavitev
trajnostnih in vključujočih projektov, sofinanciranih iz kohezijskih
sredstev.
Festival bo potekal od 9. do 12. junija. Evropska komisija vabi
posameznike in organizacije – iz vseh občin in regij –, da s svojimi
projekti in dogodki sodelujejo na Festivalu.

Festival bo odlična priložnost za predstavitev naložb in pobud
kohezijske politike, ki s trajnostnim in vključujočim prispevkom
odražajo duh novega evropskega Bauhausa.

Sodelujejo lahko posamezni umetniki in kulturni akterji, umetniški
kolektivi, javno financirani projekti, javne organizacije, nevladne
organizacije in vse druge neprofitne organizacije, ki delujejo na
lokalni, regionalni, nacionalni, evropski oz. mednarodni ravni.

Več

Rok za oddajo prispevkov je 7. marec 2022 do polnoči.

ZA MLADE

ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE
Štipendije za deficitarne poklice
Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v
izobraževalne programe za poklice, za katere je na trgu zaznati
razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih
kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.
Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij.

Več

Štipendija za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin
Franklin mednarodnem poletnem institutu za leto 2022
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS bo
slovenskemu dijaku podelil štipendijo za pokrivanje stroškov
udeležbe na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu
v ZDA. Rok za prijavo: 1. 6. 2022

Več

ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov
v tujini
Namenjene so štipendiranju študijskih obiskov dijakov od 1. 9. 2021
dalje in študijskih obiskov študentov od 1. 10. 2021 dalje, pri čemer
se mora študijski obisk dijaka pričeti najkasneje do vključno 31. 8.
2022, študijski obisk študenta pa najkasneje do vključno 30. 9.
2022.
Rok prijave: do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30.
9. 2022.

Več

RAZPIS ERASMUS + za leto 2022
Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov
za izvajanje programa za izobraževanje, usposabljanje,
mladino in šport Erasmus+ za leto 2022. V okviru
tokratnega razpisa je na voljo skoraj 3,9 milijarde evrov.
Za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri
koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju
izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko
skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, ne pa nujno v
okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno
mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška
partnerstva na področju mladine.

Več
Vodnik za prijavitelje

MLADI ZAPOSLENI
Učne delavnice 2020: spodbude delodajalcem za zaposlovanje
mladih
Mesečna subvencija po 740 EUR za zaposlitev brezposelnih
udeležencev praktičnega usposabljanja v programu Učne
delavnice. Delovno razmerje je za najmanj pol leta, z možnostjo
podaljšanja še za najmanj pol leta.
Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 12. 2022.

Več
Praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz
socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov
usposabljanja. V letih od 2020 do 2022 je predvidena vključitev 528
brezposelnih v učne delavnice pri delodajalcih s področja
socialnega podjetništva iz vse Slovenije.
Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2022.

Več

EVROPSKO LETO MLADIH 2022
Evropski parlament in Evropski svet sta razglasila leto 2022 za
evropsko leto mladih.
Evropska komisija bo v letu 2022 v tesnem sodelovanju z Evropskim
parlamentom, državami članicami, regionalnimi in lokalnimi
organi, mladinskimi organizacijami in mladimi pripravila vrsto
dejavnosti. Pobude, ki se razvijajo v okviru evropskega leta mladih,
bodo podprte z 8 milijoni evrov iz programa Erasmus+ in evropske
solidarnostne enote.
Tudi drugi programi in instrumenti Unije bodo pomembno
prispevali k ciljem in dejavnostim evropskega leta mladih. Mladi
Evropejci in Evropejke bodo imeli številne priložnosti za
pridobivanje znanja, spretnosti in kompetenc za poklicni razvoj ter
za krepitev svojega državljanskega udejstvovanja pri oblikovanju
prihodnosti Evrope.

Več

DOBRA ZGODBA

DOBRA ZGODBA OBČINE GROSUPLJE
Center ohranjanja narave Žabja hiša
Žabja hiša na zanimiv in interaktiven način predstavlja značilnosti kraškega
površja Radenskega polja, njegovo živalstvo in rastlinstvo. K ogledu vas vabi
razstava; da boste značilnosti žive in nežive narave tega izjemnega parka kar
najbolje spoznali, so v hiši na voljo različni interpretacijski pripomočki.

Več o projektu

Žabja hiša vam bo dala tudi jasen odgovor na vprašanje, zakaj je potrebno
varovati naravo, pa tudi, kako jo varujemo. »Šele, ko nekaj spoznamo in to tudi

razumemo, se lahko zavedamo pomembnosti ohranjanja tega. Brez
prepoznavanja ni zavedanja, brez zavedanja ni ohranjanja,« je ena izmed misli,
ki nas prevevajo v notranjosti Žabje hiše. Pridite v Občino Grosuplje, naj Žabja
hiša in z njo narava navduši, prevzame tudi vas. Čuvajmo jo.

Ideja za izlet
Žabja hiša je bila vzpostavljena v sklopu projekta Vezi narave v okviru
programa Interreg Slovenija-Hrvaška, sofinanciranega s strani
Evropskega sklada za regionalni razvoj, Krajinski park Radensko polje
pa je z njo dobil tudi vstopno točko. Po ogledu Žabje hiše se tako
lahko odpravite tudi na potep po Radenskem polju.

Imate vprašanje glede evropske kohezijske
politike, razpisov, možnosti financiranja?
Vaša kohezijska svetovalka EMA je le en klic
ali klik stran.

www.eu-skladi.si

UPORABNE POVEZAVE
Čezmejni programi

Transnacionalni programi

Medregionalni programi

UPORABNE POVEZAVE in KONTAKTI

Za vse informacije v zvezi s komuniciranjem sva vam
na voljo:
Klavdija Operčkal
Nacionalna koordinatorica za komuniciranje EKP
Marjanca Scheicher
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