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   Zaključek projekta BOBER  

Na Agenciji RS za okolje so 8. julija 2016 predstavili zaključek projekta Bober - največjega projekta za spremljanje stanja 

vodnega okolja v Sloveniji. Ime Bober je kratica za Boljše Opazovanje za Boljše Ekološke Rešitve (angl. Better Observation for 

Better Environmental Response).  

 

Projekt je prispeval k:  

 varnosti prebivalcev Slovenije,  

 zaščiti okolja,  

 narave in premoženja,  

 trajnostni oskrbi z naravnimi viri in  

 učinkovitejšemu gospodarstvu. 

 

 

Vrednost projekta: 32.963.000 EUR  

EU prispevek- Kohezijski sklad:  

28.018.550 EUR 
 

 

 

 

Laboratorijski prizidek Agencije RS za okolje 

Samodejno meilno mesto za podzemno vodo v Mengšu 

Vremenski radar na Pasji ravni 

http://www.eu-skladi.si/
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Več o projektu si lahko preberete v brošuri. 

Pridobitve Bobra omogočajo: 

• boljše poznavanje in ocenjevanje celotnega vodnega    

kroga v Sloveniji, 

   •  izboljšano napovedovanje vremena in stanja voda, 

• izboljšano opozarjanje pred ekstremnimi hidrološkimi in 

meteorološkimi dogodki, kar posredno vpliva na 

zmanjšanje števila človeških žrtev in gmotne škode, 

  • zaradi boljših podatkov o vodotokih možnost zmanjšanja    

poplavne  ogroženosti, 

• pripravo podlag za varno oskrbo s pitno vodo, 

• načrtovanje trajnostne rabe vode. 

 

 Nemoteno delovanje naštetih storitev pa omogoča 

naslednja infrastruktura: 

• nova in posodobljena meteorološka in hidrološka 

merilna mesta (281 postaj), 

• nov vremenski radar na Pasji ravni in obnovljen radar na 

Lisci, 

• izpolnjeni pogoji za delovanje Službe za morsko 

meteorologijo in oceanografijo, 

• nov laboratorijski prizidek za dodatne meritve in analize 

kemičnih in bioloških parametrov ter umerjanje merilnih 

instrumentov, 

• posodobljena računalniška infrastruktura (Eden 

najmočnejših računalnikov v Sloveniji, namenjen izključno 

servisiranju javnosti. Služi napovedovanju pretokov rek, 

stanja ter dinamike morja, vremena in kakovosti zraka.), 

• novo operativno prognostično orodje: hidrološki in 

morski prognostični sistemi, 

• sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih 

podzemnih voda Slovenije, 

• novo orodje za sledenje kmetijske suše. 

 

 

 

 

Merilno mesto Dekani-Rižana 

Samodejno meteorološko merilno mesto 

Postavitev dveh oceanografskih boj 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/EU%20sofinancira/Bro%C5%A1ura2015.pdf
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 Potujoča razstava »Kaj pa je bilo z evropskimi     

sredstvi narejeno zate, za tvoj kraj?« 

 
Razstava »Kaj pa je bilo z evropskimi sredstvi narejeno zate, za tvoj kraj?« potuje že od leta 2014 naprej po slovenskih 

občinah. V mesecu juliju so jo gostili v Žužemberku in Rogaški Slatini. 

Žužemberk 

 

Rogaška Slatina 

  

http://www.eu-skladi.si/
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   Izvajanje FI v obdobju 2007–2013   

 Slovenija na 3. mestu glede uspešnosti izvajanja finančnih instrumentov 

V začetku julija je Evropsko računsko sodišče objavilo posebno poročilo »Izvrševanje proračuna EU s finančnimi instrumenti – 

izkušnje, pridobljene v programskem obdobju 2007–2013«, pripravljeno na podlagi revizije, ki je potekala med oktobrom 

2014 in marcem 2016. V analizo je zajetih vseh 1 025 finančnih instrumentov ESRR in ESS. Podatki izražajo stanje ob koncu leta 

2014. 

 
Glavne informacije, s poudarkom podatkov za Slovenijo: 

 finančni instrumenti so bili v programskem obdobju 2007–2013 učinkovit mehanizem za izvrševanje proračuna EU,  

 v programskem obdobju 2007–2013 je finančne instrumente (ESRR in ESS) uporabilo 25 od 28 držav članic EU, med njimi 

tudi Slovenija, in so skupno predstavljali približno 16 milijard EUR prispevkov iz operativnih programov (OP) ESRR in ESS, 

 v analizo je bil zajet tudi 1 holdinški sklad oz. mešani sklad in 1 jamstveni sklad – vse izvedeno preko Slovenskega 

podjetniškega sklada, ki je bil tudi edini izvajalec finančnih instrumentov iz evropskih sredstev v Sloveniji, 

 prispevek OP, za katere so bile prevzete obveznosti za Slovenijo do dne 31. 12. 2014, znaša 124 milijona EUR (od tega 

prispevek iz proračuna ESRR 105 milijonov EUR), 

 do konca leta 2014, kar je le eno leto pred koncem prvotnega obdobja upravičenosti (31. december 2015), je bilo končnim 

prejemnikom na nivoju EU izplačanih le 57 % dotiranega kapitala instrumentov ESRR in ESS. Stopnje izplačil so bile nizke 

zlasti pri finančnih instrumentih na Slovaškem (21 %), v Španiji (27 %) in Italiji (32 %). Analiza je pokazala tudi, da je bila 

povprečna stopnja izplačil pri 31 finančnih instrumentih ESRR in ESS, ki sta jih upravljala EIB in EIF, posebno nizka, in sicer 

43 %, 

 Slovenija je med državami članicami na 3. mestu glede uspešnosti izvajanja finančnih instrumentov, kar pomeni, da je kar 

90% vseh počrpanih sredstev nakazala končnim prejemnikom  (boljši sta samo Estonija - 95% in Poljska - 93%), 

 Slovenija je šele na 22. mestu glede na skupne stroške upravljanja in provizije za upravljanje, ki dosega 4% finančne 

podpore izplačane končnim prejemnikom (najvišje stroške upravljanja  ima  Slovaška, kjer dosegajo 75% podpore 

izplačane končnim prejemnikom) – kar pomeni, da je Slovenija za izvajanje teh instrumentov imela določeno nizko stopnjo 

provizije in bila zelo učinkovita pri izplačilih končnim prejemnikom. Stroški upravljanja in provizije za upravljanje so bili 

načeloma omejeni na največ 4 % skupnega dotiranega kapitala finančnega instrumenta na leto, pri nas je bila v teh letih 

določena 0,5 % letna provizija. 

 

 

V poročilu so navedena tudi generalna priporočila za naslednje programsko obdobje 2014-2020. 

 

Več informacij najdete v poročilu, ki je v slovenskem jeziku 

dostopno na: 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN

_INSTRUMENTS_SL.pdf  

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_SL.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_SL.pdf
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   EVROPA V MOJI REGIJI 

Neposredne potrditve projektov 
          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:  

»Učinkovito upravljanje zaposlenih«: za program v vrednosti 5,47 milijona evrov, bo Evropski socialni sklad prispeval 4,38 

milijona evrov.  

Več na povezavi. 

»Po kreativni poti do znanja 2016–2020«: za program v skupni vrednosti 10,6 milijona evrov, bo Evropski socialni sklad 

prispeval 8,5 milijona evrov.  

Več na povezavi. 

Javni razpis bo objavljen v avgustu na spletnih straneh Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.  

 

Kampanjo „Europe in My Region“ (Evropa v moji regiji) 

organizira Generalni direktorat Evropske komisije za 

regionalno politiko s podporo predstavništev in organov 

upravljanja držav članic. Kampanja združuje štiri 

različne pobude: dneve odprtih vrat projektov EU, lov 

na zaklad, fotografski natečaj in blogersko kampanjo. 

Namen vseh teh dejavnosti pa je spodbuditi državljane, 

naj si ogledajo projekte, financirane s sredstvi EU, ter v 

družabnih omrežjih delijo fotografije in svoje vtise. 

Od vseh štirih pobud potekata še fotografski natečaj in 

blogerji. 

Fotografski natečaj 

 Namen petega fotografskega natečaja, ki že poteka na Facebooku (od 2. maja do 28. avgusta), je izpostaviti projekte, ki lokalnim 

skupnostim resnično nekaj pomenijo. Za sodelovanje je treba posneti fotografijo projekta, ki ga financira EU in na kateri sta 

prikazana tudi ploščica z oznako ali pano ter zastava EU. Trije zmagovalci bodo lahko osvojili lepo nagrado - udeležbo na 

fotografskem tečaju, ki ga vodi profesionalni fotograf, in potovanje v Bruselj.  

Blogerji 

Tudi najbolj nadarjeni blogerji, ki bodo objavljali prispevke o lokalnih projektih, bodo povabljeni v Bruselj, kjer se bodo udeležili 

medijskega programa v okviru prireditve European Week of Regions & Cities (Evropski teden regij in mest), ki bo od 10. do 

13. oktobra 2016. 

 
Sodelujte s svojimi talenti v sliki ali besedi! 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-ucinkovito-upravljanje-zaposlenih
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-program-po-kreativni-poti-do-znanja
https://www.facebook.com/EUinmyregion/
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/k-novicam/blogging-outreach-final-for-publication_sl.docx
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/
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Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 

2016-2017 

Namen razpisa: Sofinanciranje (subvencije) operacij zagona podjetja, priprave tržnih produktov in komercializacije na trgu 

novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih z visoko brezposelnostjo. 

 

Upravičenci: Mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z 

gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi in 

socialna podjetja. 

 

Rok za prijave: 23. 8. 2016 

 

Povezava do razpisa. 

 

 Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 

Namen razpisa: Spodbuditi nastanek in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev za razvoj učinkovitih rešitev na področju 

energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov 

 

Upravičenci: Javni zavodi, ki so ustanovljeni kot šolski centri 

 

Rok za prijave:  15. 8. 2016 

 

Povezava do razpisa. 

 

 

Javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu« 

Namen razpisa: Sofinanciranje projektov podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oziroma rezultat mora biti 

nov ali izboljšan proizvod ali storitev, na področju predelave ali obdelave lesa. 

 

Upravičenci: Mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z 

gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi in 

tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu. 

 

Rok za prijave:  29. 8. 2016 

 

Povezava do razpisa. 

 

 

Aktualni razpisi  
          

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1086
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1086
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1086
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1086
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1086
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1086
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1086
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=48
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1083
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1083
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1083
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1083
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1087
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1087
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1087
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1087
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1087
http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/podjetnistvo-%E2%80%93-nepovratna-sredstva
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Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa 

Namen razpisa:  Spodbuditi rast podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in delujejo na področju rabe lesa. 

Upravičenci: MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske 

družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi; socialna podjetja. 

 

Rok za prijave:  8. 8. 2016 

Povezava do razpisa. 

 

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo 

na nov tuj trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšajo odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa 

na izbran tuj trg ter znižuje vstopne stroške. 

 

Upravičenci: Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične 

osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji 

 

Rok za prijave:  1. odpiranje 18. 8. 2016 do 13.00 ure, 2. odpiranje 27. 1. 2017 do 13.00 ure in 3. odpiranje 2. 6. 2017 do 13.00 

ure 

Povezava do razpisa. 

 

 

Aktualni razpisi  
          

Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev 

turističnega gospodarstva (2016–2018) 

Namen razpisa: Spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju svojih proizvodov/storitev in pomagati pri 

trženju in promociji. 

Upravičenci: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma 

 

Rok za prijave:  10. 8. 2016; 7. 12. 2016; 22. 2. 2017 

 

Povezava do razpisa. 

 

 

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 2016/2017 

Namen razpisa: Namen javnega povabila je izvedba usposabljanja na delovnem mestu za brezposelne osebe, ki so prijavljene v 

evidenci brezposelnih oseb na Zavodu. 

 

Upravičenci:  delodajalci 

 

Rok za prijave:  31. 5. 2017 

Povezava do razpisa. 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=47
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=47
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=47
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=47
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=47
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-2016-in-2017
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---mladi
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---mladi
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---mladi
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---mladi
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu---mladi


 

 

 

 

Program Prvi izziv 2015 

 Program Prvi izziv 2015 izvaja Zavod RS za zaposlovanje. 

Namen razpisa:  Namen programa je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki so vsaj 3 mesece vodene v 

evidenci brezposelnih oseb, kar jim bo omogočilo integracijo v delovno okolje ter izboljševalo njihove zaposlitvene možnosti. 

Dodana vrednost programa je tako prispevek k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposljivosti te ciljne skupine, kot tudi 

zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. 

Rok za prijave: 31. 3. 2017 

Povezava do razpisa 
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Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017 

Namen razpisa:  Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni 

dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. 

Rok za prijave:  od 15. 6. 2016 do vključno 20. 9. 2016 

Povezava do razpisa 

 

Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu 

Namen razpisa: usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. 

Ciljna skupina brezposelnih: starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece, stari 30 let in več in prijavljeni 

med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni), stari 30 let in več, imajo končano ali nedokončano osnovno 

šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece. 

Rok za prijave:  31. 5. 2017 oziroma do porabe sredstev 

Povezava do razpisa 

 

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za pred-financiranje 

projektov   

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu Republike Slovenije 11. 3. 2016 objavil Javni razpis za pred-financiranje 

projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 (PF 2016).  

Upravičenci: pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost, 

nevladne organizacije, grozdi, pravne osebe zasebnega in javnega prava (neprofitni status in namen delovanja), javne ustanove 

za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imajo država, občina ali samoupravna narodna skupnost 

delež v lastništvu vlagatelja, samoupravne narodne skupnosti. 

Rok prijave:  od 11. 4. 2016 do porabe sredstev, najdlje do 15. 11. 2016.  

Vse dodatne informacije o razpisih lahko dobite na sedežu Sklada, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, vsak delavnik od 9. do 12 ure 
ter tudi na tel. št.: 01/836-19-53 oz. na naslovu: info@regionalnisklad.si.  

Povezava do razpisa 

Aktualni razpisi  
          

http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/prvi-izziv-2015-za-zaposlitev-skoraj-tri-tisoc-mladih
http://www.eu-skladi.si/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20162017-210-javni-ra/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20162017-210-javni-ra/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20162017-210-javni-ra/
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu
mailto:info@regionalnisklad.si
http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi


 

 

 

 

 
 

Aktualni razpisi  
          Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2016 

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, 

polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških 

področjih programa EUREKA. 

 

Upravičenci: podjetja 

 

Rok za prijave:  10. 10. 2016 

 

Povezava do razpisa. 

 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A 

Slovenija-Hrvaška 

 
Namen razpisa: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma; zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in 

spodbujanje eko-sistemskih storitev; krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna 

čezmejna območja. 

Upravičenci: lokalni, regionalni in nacionalni organi (npr. občine, regije...), neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali 

zasebnem pravu – pravne osebe, ki delujejo na področju kulturne ali naravne dediščine, razvoja trajnostnega turizma ali 

sorodnih storitev (npr. muzeji, organi upravljanja območij Natura 2000 in zavarovanih območij, regionalne razvojne agencije, 

organizacije za upravljanje turističnh destinacij, nevladne organizacije, društva...); mala in srednje velika podjetja. 

Rok za prijave: 2. rok – predvidoma do 31. 10. 2016. 

Povezava do razpisa 

 

Aktualni razpisi ETS 
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Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A 

Slovenija-Madžarska 

 
Namen razpisa: Razvoj produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, spodbujanje sodelovanja med javnimi in 

nevladnimi organizacijami za razvoj skupnih rešitev na področju varstva okolja, zdravstvenih in socialnih storitev, zaposlovanja 

in kulture ter izboljšanje institucionalne sposobnosti organizacij, ki bodo vključene v program. 

Upravičenci: lokalne, regionalne, javne in državne javne uprave/institucije in njihove organizacije; podjetja v državni lasti; 

nevladne organizacije; neprofitne organizacije; turistična društva; organizacije za upravljanje turističnih destinacij; cerkvene 

institucije/organizacije na Madžarskem; zbornice in strokovna združenja; EZTS; izobraževalne ustanove; zdravstvene ustanove; 

uradi za zaposlovanje; kulturne institucije in organizavcije; akterji na področju preprečevanj tveganj in obvladovanja izrednih 

razmer. 

Rok za prijave: 3. rok – v začetku leta 2017  

Povezava do razpisa 

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-22-Javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-EUREKA-2016
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-22-Javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-EUREKA-2016
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-22-Javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-EUREKA-2016
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-22-Javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-EUREKA-2016
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-22-Javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-EUREKA-2016
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.eu-skladi.si/
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
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Aktualni razpisi ETS 
          

Javni razpis za standardne projekte št. 2/2016 4e (Interreg Italija - Slovenija) 

Namen razpisa: Sodelovanje za nizkooglične strategije in akcijski načrti. 

Upravičenci: državne, regionalne in lokalne oblasti; proizvajalci energije, institucije, ki upravljajo z energijo, podjetja za 

energetske storitve (ESCO); ponudniki javnega prevoza; agencije in ustanove za mobilnost; javni in zasebni organi; regionalne in 

lokalne razvojne agencije; združenja in ustanove; nevladne organizacije in druga strokovna ter civilna združenja; gospodarske 

zbornice, poslovne organizacije in združenja, zasebna podjetja in grozdi; podjetja; univerze, znanstveni in tehnološki parki, 

inovacijski inkubatorji in ustanove. 

 

Rok za prijave:  14. 9. 2016 

 

Povezava do razpisa. 

 

 

Javni razpis za standardne projekte št. 01/2016 – 1b (Interreg Italija - Slovenija) 

Namen razpisa: Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja. 

Upravičenci: univerze, raziskovalne in razvojne organizacije; nacionalne, regionalne in lokalne oblasti; javne in zasebne 

organizacije, ki se ukvarjajo s trajnostno rastjo in socialnimi inovacijami; podporne poslovne organizacije; grozdi, posredni 

udeleženci; evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS); podjetja, posredni udeleženci, tehnološke razvojne 

organizacije, tehniške šole; zasebne in javne ustanove; neprofitni akterji 

Rok za prijave:  14. 9. 2016 

 

Povezava do razpisa. 

 

 

Javni razpis za standardne projekte št. 3/2016 6c, 6d, 6f (Interreg Italija - Slovenija) 

Namen razpisa: Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov. 

Upravičenci: državni, regionalni in lokalni organi; javni in zasebni organi; organizacije; društva in ustanove; nevladne 

organizacije, neprofitne organizacije in druga strokovna in civilna združenja; gospodarske zbornice, poslovne kolektivne 

organizacije in združenja, zasebna podjetja in grozdi; podjetja; univerze in institucije. 

 

Rok za prijave: 14. 9. 2016  

 

Povezava do razpisa. 

 

 Javni razpis za standardne projekte št. 4/2016 11 ETS (Interreg Italija - Slovenija) 

Namen razpisa: zboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja 

Upravičenci: oblikovalci politik in vodje v javnih institucijah, ponudniki javnih storitev izobraževanja; nacionalni, regionalni in 

lokalni organi; regionalne in lokalne razvojne agencije; nevladne organizacije, neprofitne organizacije ter druga strokovna in 

civilna združenja; univerze, raziskovalna središča, znanstveni in tehnološki parki ter institucije; podjetja; javni organi. 

 

Rok za prijave: 14. 9. 2016   

 

Povezava do razpisa. 

 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/
http://www.ita-slo.eu/slo/


 

 

 

 

 
 

Portal e-Uprava  

 Enostaven nakup vrednotnice. Plačevanje in urejanje ter oddaja vlog preko spleta!  

Mobilna eUprava.  Uporabnikom je dostopen prenovljen portal eUprava! 

 

https://e-uprava.gov.si/ 
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Finančni instrumenti – Platforma fi-compass 
 Do leta 2020 bo v okviru izvajanja evropske kohezijske politike velik poudarek na t.i. finančnih instrumentih. Kaj in za koga so 

finančni instrumenti, si lahko na kratko ogledate na naslednji povezavi: https://vimeo.com/116960592.  

Nekaj informacij dobite lahko tudi iz predstavitev in povzetkov januarske konference v Ljubljani  na naslednji povezavi.  

Platforma o finančnih instrumentih se nahaja na povezavi https://www.fi-compass.eu/. 

 

Evropski portal naložbenih projektov  

Evropski portal naložbenih projektov (European Investment Project Portal – EIPP) 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, tudi v slovenščini.  

Več na naslednji povezavi. 

Obvestila – Portali  
lala 

Napovedi razpisov 
          Napovedi več kot 80 razpisov si lahko pogledate na naslednji povezavi. 

POUDAREK 

V septembru bosta objavljena  razpis »Podpora Strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih 

področjih pametne specializacije« in razpis za sofinanciranje »Vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj 

kadrov za obdobje 2017 – 2018 (KOC)«.  

Podatkovna platforma za sklade ESI 

Platforma omogoča dostop do podatkov o financiranju 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.  

Platforma se nahaja na naslednji povezavi. 

Brezplačni spletni tečaj o evropskih sredstvih 

Spletni tečaj bo potekal 31. 10. – 9. 12. 2016. Registracija se začne s 1. 8. 2016. 

 

Več informacij na naslednji povezavi in video filmčku. 

 

http://www.eu-skladi.si/
https://vimeo.com/116960592
https://www.fi-compass.eu/event/787/financial-instruments-delivering-esi-funds-seminar-series-member-states-ljubljana-21
https://www.fi-compass.eu/
http://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_sl#register
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://cor.europa.eu/sl/events/Pages/CoR-online-MOOC.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=W1LLY-mwyac
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Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s 

tem povezanih instrumentov EU 

 Ta vodnik pojasnjuje, kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov in kako jih je mogoče 

dopolnjevati z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije. 

Dokument je dostopen tukaj. 

Vodnik po financiranju EU za začetnike 

Vodnik bo v pomoč malim podjetjem, nevladnim organizacijam, mladim, raziskovalcem, kmetom, javnim organom in drugim. 

Vsebuje osnovne informacije in napotila na spletne strani o možnostih financiranja s sredstvi EU v obdobju 2014–2020, 

predvsem pa pojasni, kje in kako zaprositi za sredstva ter druga splošna pravila (upravičenost itd.): 

http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl. 

Večletni finančni okvir za različne programe 

EU politike se izvajajo skozi vrsto različnih programov in vrst financiranja, kar zagotavlja finančno podporo tisočim 

upravičencem,  kot so kmetje, študenti, raziskovalci, nevladne organizacije, podjetja, mesta, regije in mnogi drugi.  

Programe večletnega finančnega okvirja 2014–2020 z višino predvidenih sredstev in njihovo zakonodajno podlago si lahko 

preberete tukaj. 

Platforma za izobraževanje odraslih - EPALE 

 Aktualne novice o izobraževanju odraslih, inovativni pristopi za prenos vsebin, pomembnejši evropski in nacionalni dogodki, 

obveščanje o novostih s področja izobraževanja odraslih, razmišljanja strokovnjakov izobraževanja odraslih. 

Več informacij na povezavi. 

 

Informacije o EU virih financiranja za MSP 

Na tem spletišču boste našli napotke glede pridobivanja sredstev Evropske unije. Tu boste izvedeli več o bankah in skladih 

tveganega kapitala, ki zagotavljajo finančno podporo EU. 

Podrobneje na: 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm 

 

Portal mojaizbira.si  

Spletno mesto www.mojaizbira.si obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Namenjeno je učencem, 

dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski  svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju). Podatki so 

predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo tudi preko 350 video predstavitev 

poklicev. 

Prenova spletne strani mojaizbira.si je bila sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 

 

Obvestila – Portali 
lala 

Obvestila – Smernice, vodniki,… 
lala 

http://www.eu-skladi.si/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/epale/sl
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm
http://www.mojaizbira.si/
http://www.mojaizbira.si/
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Obvestila – Smernice, vodniki,… 
lala 

www.eu-skladi.si 

Vodič po javnem naročanju 

 Vodič po javnem naročanju, ki upravi in upravičencem pomaga čim bolje izkoristiti naložbe EU, odslej na voljo tudi v 

slovenskem jeziku.  

Povezava do vodiča po javnem naročanju. 

Informacijska rešitev »STATIST« za večjo transparetnost javnega naročanja 

  

 

Gre za aplikacijo oziroma informacijsko rešitev, ki je na voljo najširši javnosti in prvič zagotavlja celovito, neposredno in 

posodobljeno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji. Do aplikacije STATIST je možno dostopati preko 

spletne strani Direktorata za javno naročanje, na povezavi www.ejn.gov.si/statist.  

 

Kako združevati evropske strukturne in investicijske sklade (ESI) ter Evropski sklad za 

strateške naložbe (EFSI) 

 
Evropska komisija je v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko objavila smernice o skupni uporabi evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov (ESI) ter Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). Pojasnila oz. praktični nasveti, kako najbolje 

združevati financiranje iz teh skladov, nosilcem projektov in lokalnim oblastem omogočajo, da najbolje izkoristijo oba 

instrumenta za financiranje projektov. Skupna uporaba skladov ESI in sklada EFSI je zlasti zanimiva za nekatere države ali 

sektorje, kjer strukturni skladi ponujajo velike priložnosti in kjer se sam sklad EFSI do zdaj še ni začel uporabljati v celoti. 

Več na naslednji povezavi.    

Zbirka vodnikov – Kako podpirati politiko MSP iz strukturnih skladov? 
 1. Razvoj podjetniške naravnanosti in spretnosti v EU 
2. Uporaba standardov za podporo rasti, konkurenčnosti in inovativnosti 
3. Lažji prenos podjetij 
4. Pametni vodnik po inovacijah na področju storitev 
5. Izvajanje Akta za mala podjetja na regionalni ravni 
6. Kako uporabljati strukturne sklade za politiko MSP in podjetništva 
7. Spodbujanje internacionalizacije MSP 

 

 Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je, po uspešni 
Konferenci ob zagonu EUSALP in ustanovnem zasedanju generalne skupščine 
EUSALP januarja 2016 na Brdu pri Kranju, drugi v nizu dogodkov, ki jih Slovenija 
organizira v času predsedovanja Strategiji EU za Alpsko regijo.  
Slovenska obala bo od 23. septembra do 1. oktobra 2016 postala prizorišče 

vrste dogodkov na temo ekološke povezanosti in kraj, kjer se bodo srečali 

različni deležniki, ki soustvarjajo naš skupni prostor v regiji. 

Registracija od 10. septembra naprej. 

Program in druge informacije. 

 

Teden sredozemske obale, 23. 9. – 1. 10. 2016 

  

 

http://www.eu-skladi.si/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_sl.pdf
http://www.ejn.gov.si/statist
http://www.ejn.gov.si/statist
http://ec.europa.eu/slovenia/news/2016-0222_zdruzevanje_esi_in_efsi_sl.htm
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/1.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/2.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/3.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/4.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/5.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/6.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/7.pdf
http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=73&id_informacija=857
http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=73&id_informacija=857
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Celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 2014–2020  
 Priročnik za celostno grafično podobo lahko najdete tukaj. Logotipi so dosegljivi na naslednji povezavi. Predstavitveni filmček 

celostne grafične podobe pa najdete tukaj.  

 Materiali: Kohezijska politika 2014–2020    

Materiali DG Regia o kohezijski politiki v 2014–2020 v slovenščini, ki jih lahko brez težav uporabljate – infografika, video, 

brošure, podatki po državah, preglednice in predstavitve se nahajajo na naslednji povezavi. 

Panorama je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o akterjih na področju regionalnega razvoja.  
 
Več si lahko preberete tukaj v poletni številki. 
 

 

Obvestila – Razno 

Dokumentarni film: MEROSLOVJE - BREZ MERJENJ SE SVET USTAVI 

 
Čas, dolžina, hitrost, teža, tlak in temperatura so fizikalne lastnosti, s katerimi se srečujemo vsak dan, a jih skoraj ne opazimo. 

Brez merjenja se svet ustavi. Merimo v zdravstvu, merimo emisije v našem okolju, merjenje je povezano tudi z zagotavljanjem 

zdrave hrane. V izobraževalni oddaji o meroslovju in merskih enotah se boste sprehodili skozi zgodbe, povezane z merskimi 

enotami, ki so del našega vsakdanjega življenja. 

Dokumentarni film je bil financiran s strani Republike Slovenije in Evropske unije. 

Ogledate si ga lahko na naslednji povezavi. 

On - line igra Partnerji  

Po knjižni različici imenovani Partnerji je Evropska komisija pripravila še on-line interaktivno igro. 

Podaj se v igro in odkrij skrivnost! 

Povezava do igre. 

Objavljeni povzetki projektov čezmejnega sodelovanja Slovenije z Avstrijo, 

Madžarsko in Hrvaško 

 
Koriščenje potencialov čezmejnega sodelovanja je za države, ki so po teritorialnem obsegu manjše in bogate z zunanjimi 

mejami, izredno pomembno. Rezultati projektov, izvedenih v okviru programov čezmejnega sodelovanja, so vidni kazalec 

pozitivnega vpliva na kakovost življenja in sožitja prebivalcev obmejnega prostora sodelujočih držav.  

Povzetki se nahajajo na spletnih straneh programov pod rubriko projekti: 

  

   

   

  

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/ostalo/logotipi/cgp-2014-2020-final
http://www.eu-skladi.si/2014-2020/logotipi-2014-2020
https://www.youtube.com/watch?v=n4n8w9pNo3U
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag57/mag57_en.pdf
http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174406701
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/edu/webdocu/partners/
http://84.39.218.252/si2/
http://84.39.218.249/si2/
http://84.39.218.255/si2/


 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe Programa 

razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2016. 

 

Oblikovala in uredila: 

Nataša Rojšek  

Lektura:  

Nataša Kogej 

 

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) 

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog komuniciranja in obveščanja javnosti, 
se lahko obrnete na kontaktno osebo za komuniciranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja: 

 

 Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si     
 

Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko predlagate primere 

dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo še učinkoviteje dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na 

elektronski naslov info.svrk@gov.si. 

 

 

Prijetno poletno branje vam želimo! 

Izboljšanje kakovosti zraka v mestih 
 Evropska komisija postavlja prav poseben izziv za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Nagrada: 3 milijoni evrov! Vse informacije 

na http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air.  

Javni razpisi in javna naročila iz naslova ukrepov PRP 2014-2020 

 Aktualne razpise iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja si lahko pogledate na naslednji povezavi. 

E-novice PRePlet  

 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsak teden izdaja e-novice PRePlet, ki se navezujejo na program razvoja 

podeželja. Vse številke in prijave so dosegljive na naslednji povezavi. 

Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014-2020 je Slovenija s strani ESPR prejela 24.809.114,00 EUR, če znesku ESPR dodamo še 

sredstva proračuna RS, je za izvajanje ukrepov OP ESPR 2014-2020 na voljo 32.647.360,88 EUR. 

Več na http://www.ribiski-sklad.si/. 

Kontakt 
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 Obvestila – Razno 

http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/3_Javni_razpisi/Terminski_na%C4%8Drti/2016_1_4_Okvirni_terminski_nacrt_JR_PRP.pdf
mailto:natasa.rojsek@gov.si
mailto:info.svrk@gov.si
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air
http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi
http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi
http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/sporocila-za-javnost/505-19-1-2016-predhodno-usposabljanje-za-vkljucitev-v-ukrep-kopop-iz-prp-2014-2020
http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/e-novice-preplet
http://www.ribiski-sklad.si/
http://www.eu-skladi.si/

