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Pozdravljeni, dragi bralci Vizije kohezije!
V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo v letošnjem januarju odobrili evropska sredstva za
javni razpis „E-oskrba na domu“, saj se zavedamo, kako pomembno je najranljivejšim članom naše družbe, kot so
ostareli in tudi mlajši bolni, ostati v varnem domačem okolju.
Prvi rezultati pa so že tukaj, saj je Ministrstvo za zdravje za izvajanje navedene storitve izbralo podjetje Telekom
Slovenije s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije.
Minister Zvone Černač je ob tem poudaril: „S projektom E-oskrba na domu vzpostavljamo sistem, ki bo omogočal
večjo varnost in višjo kakovost bivanja v domačem okolju ljudem, ki zaradi starosti ali bolezni pri tem potrebujejo
pomoč. Slovenija s tem projektom prepoznava priložnosti digitalizacije in stopa na pot moderne, dostopne družbe s
čutom za soljudi.“
Poleg za e-oskrbo pa smo na področju oskrbe starejših zagotovili še 93 milijonov evrov sredstev, s katerimi bo v
prihodnjih dveh letih financiranih 18 domov za starejše po vseh slovenskih regijah.
Več o e-oskrbi si lahko preberete

Želimo Vam prijetno branje,
ekipa Vizije kohezije

ODLOČITVE O PODPORI

SKRBIMO ZA VARNOST V PROMETU
Projekt bo zaključen predvidoma do konca letošnjega leta.

Evropska sredstva

ZA UREDITEV POVRŠIN ZA
PEŠCE IN KOLESARJE V KRANJU

Mestna občina Kranj bo s pomočjo sredstev iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj uredila površine za pešce in kolesarje med
Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto. V okviru projekta bo med
drugim postavila urbano opremo ter uredila javno razsvetljavo,
vodovodni priključek za pitnik, prometno opremo in signalizacijo.
S tem bodo pešci in kolesarji varno prišli do različnih točk v
Kranju, kot so zdravstveni dom, avtobusna postaja, lekarna,
sodišče, Policijska postaja Kranj, banka in vzgojno-izobraževalne
institucije.

ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE
Z uspešno zaključenimi projekti bo prenovljenih predvidoma
13.365 kvadratnih metrov neto tlorisnih površin.

Evropska sredstva

ZA CELOVITO ENERGETSKO
PRENOVO STAVB
NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA
JAVNO ZDRAVJE IN
NACIONALNEGA LABORATORIJA
ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko je odobrila sredstva iz Kohezijskega sklada za celovito
energetsko prenovo stavb Nacionalnega inštituta za javno
zdravje, in sicer Centralne enote Ljubljana, Območne enote Celje
in Območne enote Murska Sobota. Prav tako so bila odobrena
sredstva za celovito energetsko prenovo stavb Nacionalnega
laboratorija za zdravje, okolje in hrano v Kranju in Mariboru.
V okviru omenjenih projektov bo Ministrstvo za zdravje izvedlo
energetsko prenovo stavb z naslednjimi ukrepi: izolacija fasade,
menjava stavbnega pohištva, izolacija strehe in menjava strešne
kritine, prenova sistema ogrevanja in hlajenja ter vključitev
reverzibilne toplotne črpalke – hlajenje, termostatski ventili in
hidravlično uravnoteženje, vgradnja varčne razsvetljave, centralni
nadzorni sistem in organizacijski ukrepi.

RAZPISI

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI
Dela za odpravo škode
in obnovo gozda

Spodbude za zagon
inovativnih podjetij

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

Sofinanciranje vlaganj v
javno in skupno turistično
infrastrukturo in naravne
znamenitosti

Sofinanciranje
začetnih investicij na
obmejnih problemskih
območjih
Sofinanciranje začetnih
investicij na manj razvitih
območjih

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI
Izdaja prevodov del
slovenskih avtorjev v
tujih jezikih

Trajnostna obnova in
oživljanje kulturnih
spomenikov v lasti občin

Digitalna preobrazba
gospodarstva

Ne spreglejte novih in
aktualnih javnih razpisov!
Prijavite se na mesečni einformator Vizija kohezija

Sofinanciranje velikih investicij
za večjo produktivnost in
konkurenčnost

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Spodbujanje večje
predelave lesa

Konvertibilno posojilo za
zagon inovativnih podjetij

Občine, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI
Podpora inovativnim ekosistemom ekonomskoposlovne infrastrukture

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

Ne zamudite novih in
aktualnih javnih razpisov!
Prijavite se na mesečni einformator Vizija kohezija

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

Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

Mikroposojila za MSP iz Sklada skladov COVID-19

Financiranje projektov urbanega razvoja
za podjetja

Posojila za financiranje projektov celovite
energetske prenove javnih stavb

Mikroposojila

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

Naložbe v kmetijska gospodarstva

Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI
Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz
kmetijstva

Za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja

Predelava, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov

Naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih
gospodarstvih
Podpora za naložbe v predelavo, trženje in razvoj
kmetijskih proizvodov – naložbe, namenjene krožnemu
gospodarstvu

Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Za zdravje in varnost

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

SPLETNE DELAVNICE
Spletna konferenca: Veščine in kompetence – Indija
Koromandija HR-ja
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije vas vabi na mednarodno spletno
konferenco, na kateri bodo s priznanimi tujimi in domačimi
gosti s področja upravljanja in vodenja kadrov govorili o
veščinah in kompetencah zaposlenih, ustreznem
vrednotenju le-teh in njihovi uporabi v praksi. Konferenca, ki
jo pripravljajo v sklopu projekta ASI – Celovita podpora
podjetjem za aktivno staranje delovne sile, je brezplačna za
udeležence. Pridružite se, prijave so že odprte!

 V aprilu ne spreglejte: ponovitev delavnic o
digitalnem marketingu v sklopu Kompetentne
Slovenije (KOC)
Izvedeli boste, kako se lotiti LinkedIn, Facebook,
YouTube in Instagram oglaševanja ter še mnogo več! Ne
zamudite, prve delavnice so že 7. aprila!

Več

V mesecu maju pa se
obeta konferenca o
razvoju kadrov.
Več v prihodnji številki
Vizije kohezije!

Več

NEW EUROPEAN BAUHAUS 2022

Generalni direktorat DG REGIO URBAN je objavil javni razpis za
izvedbo iniciative New European Bauhaus: beautiful, sustainable,
together.
Razpis "Podpora lokalnim pobudam v Evropi Bauhaus" bo podlaga
za izbor navdihujočih projektov, ki spodbujajo tri komplementarne
vrednote novega evropskega Bauhausa: trajnost, estetiko in
vključenost.

20 projektov iz EU bo prejelo "in kind" podporo skupine
interdisciplinarnih strokovnjakov.

Rok za prijave je 23. maj 2022 do 17.00.

Več

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
Pirati plastike – dajmo, Evropa!

Pobuda Evropski raziskovalni prostor (ERP) “Plastic Pirates – Go
Europe!” (Pirati plastike – dajmo, Evropa!) je državljanska
znanstvena iniciativa, ki vključuje in omogoča mladim po vsej
Evropi, da spremljajo in odpravljajo onesnaževanje s plastiko v
rekah, morju in na obalah.
Pobuda se je prvič začela izvajati leta 2020, od takrat pa je
mobilizirala več kot 7500 mladih iz približno 320 šol in organizacij
za vzorčenje in analizo onesnaževanja evropskih rek in obalnih
območij s plastiko.
Leta 2022 bo pobuda s podporo programa Obzorje Evropa postala
še večja. Začela se bo vseevropska kampanja vzorčenja, ki bo
ocenila izvor in poti onesnaževanja s plastiko, poskušala ugotoviti
vzroke problema in povečati okoljsko ozaveščenost.

Več

IDEJE ZA IZLET

Po poteh evropskih sredstev

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev
ESCAPE ROOM – POBEG IZ RUDNIKA TRBOVLJE
Vabimo vas v Trbovlje, kjer sobivata rudarska preteklost in
najsodobnejša tehnologija. Dediščino, ki je zaznamovala mesto,
vam lahko predstavijo skozi različna doživetja, a eno je prav
posebno – soba pobega »Pobeg iz rudnika«.
To je zabavna in poučna dogodivščina za skupine 3-6 igralcev, ki se
podajo na odpravo reševanja ponesrečenih rudarjev. Med
reševanjem ugank in izzivov v virtualnem svetu obiskovalci
spoznavajo rudarsko podzemlje in veščine, ki jih potrebuje rudar za
svoje delo v rudniku. Najhitrejše ekipe se lahko s ponosom vpišejo
na steno legendarnih »knapov«.
Če se ne bojite teme, ne odlašajte in si rezervirajte svoje doživetje v
Virtualnem muzeju rudarstva 4. DRITL v Delavskem domu Trbovlje.

Oglejte si

Več

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev
MUZEJ BAROKA IN KALVARIJA S CERKVIJO SV. ROKA

Muzej baroka in Kalvarija s cerkvijo sv. Roka so nadvse zanimive
točke za raziskovanje Občine Šmarje pri Jelšah. Kalvarija namreč
velja za popoln pasijonski preplet kiparstva, slikarstva in
arhitekture ter najobsežnejši pasijonski kompleks v Sloveniji. Na
vrhu Kalvarije vstopite v cerkev sv. Roka, ki ob lepih razgledih iz
ploščadi tudi baročno preseneti.
Pred vhodom Muzeja baroka najdete turistomat, digitalni vodnik, ki
vas bo vodil še na ostale točke na območju Obsotelja in
Kozjanskega.
Predlagamo vam še postanek v Šmarski vinski kleti, ki je bila
urejena v projektu In cultura veritas, kjer si lahko ob predhodni
najavi privoščite vodeno vinsko degustacijo priznanih lokalnih vin in
kulinarike območja Šmarsko-virštanjske vinske turistične ceste.

Oglejte si

Več

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev
MITSKI PARK RODIK

Za raziskovalce in ljubitelje malce manj turističnih krajev - zakaj se
ne bi odpravili proti Primorski, natančneje v Rodik?
V Mitskem parku Rodik, ki je rezultat projekta v okviru čezmejnega
sodelovanja Slovenija–Hrvaška, lahko doživite pravo mitsko krajino!

Zgodbe preteklosti, mitski junaki, čudovita pokrajina in starodavne
skrivnosti – vse to boste srečali na označenih pohodnih poteh, ki
skrivajo nekaj za vsakega.

Več

Oglejte si

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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DIGITALNO

Raziskave in razvoj
Inovacije

ZELENO PRIHODNOST

IKT

USPEH

Povezani
Blizu ljudem

PAMETNO
NAPREDEK
Učinkovito

Znanje
ZDRAVSTVO

ODGOVORNOST

Podjetnost

GOSPODARSTVO

KOHEZIJA
VIZIJA SOCIALNA
VARNOST
Obnovljivi viri energije

