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Pozdravljeni, dragi bralci Vizije kohezije!
Z evropskimi sredstvi izboljšujemo življenje državljanov na številnih področjih, prispevamo pa
tudi k boljšemu okolju. Aprila se je tako zaključil javni razpis v okviru programa Blaženje
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, za kar je bilo dodeljenih dobrih 14 milijonov
evrov. K prijavi so bili vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje
energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel
krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi
podnebnih sprememb.
Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvone Černač je ob tem poudaril, da
Islandija, Lihtenštajn in Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega
mehanizma EGP stremijo k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v Evropi ter krepitvi
dobrih odnosov med Slovenijo in državami donatoricami. S tem javnim razpisom pa bomo s
skupnimi močmi doprinesli k ohranjanju zelene Slovenije za prihodnje rodove.
Želimo Vam prijetno branje,
ekipa Vizije kohezije

ODLOČITVE O PODPORI

KREPIMO ZDRAVSTVENI SISTEM
Projekt, v okviru katerega bo prenovljenih skoraj 10.000 kvadratnih
metrov tlorisne površine, bo zaključen predvidoma do poletja 2023.

Evropska sredstva

ZA PRENOVO GINEKOLOŠKE
ZGRADBE SPLOŠNE BOLNIŠNICE
NOVO MESTO

V začetku aprila smo v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko odobrili evropska sredstva za prenovo
ginekološke zgradbe Splošne bolnišnice Novo mesto.
Ministrstvo za zdravje bo s pomočjo sredstev iz Kohezijskega sklada
poskrbelo za celovito energetsko prenovo bolnišničnega dela
ginekološke zgradbe Splošne bolnišnice Novo mesto. Natančneje,
zamenjano bo stavbno pohištvo, toplotno izolirane zunanje stene in
podstrešje ter obnovljeno prezračevanje in razsvetljava. S tem bo
stavba uporabnicam nudila več udobja, zaposlenim pa boljše delovne
pogoje.
V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko s tem nadaljujemo naše poslanstvo vračanja evropskih
sredstev ljudem – tudi preko ustrezne zdravstvene infrastrukture in
boljše zdravstvene oskrbe.

KREPIMO ZDRAVSTVENI SISTEM
Oba projekta bosta prispevala k izboljšanju pogojev za bolnike in
boljšemu delovnemu okolju za zaposlene.

Evropska sredstva

ZA PRENOVO OBJEKTOV
REHABILITACIJSKEGA CENTRA
SOČA IN SPLOŠNE
BOLNIŠNICE NOVO MESTO

Ministrstvo za zdravje bo v sklopu projekta, izvedenega v
Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča,
poskrbelo za celovito energetsko prenovo objektov Orhideja in Vrtnica.
Pri tem bodo sledili ciljem zmanjševanja porabe vode ter toplotne in
električne energije, minimiziranja emisij toplogrednih plinov in
posledično zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov. Prenovljenih bo
dobrih 18 tisoč kvadratnih metrov neto tlorisne površine, projekt pa bo
zaključen predvidoma do junija 2023. Sredstva bo prispeval Evropski
sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU.
Potem, ko smo v začetku aprila odobrili sredstva iz Kohezijskega
sklada za prenovo ginekološke zgradbe Splošne bolnišnice Novo mesto,
smo nato odobrili še sredstva iz istega sklada za energetsko sanacijo
dveh prvotnih zgradb v sklopu iste bolnišnice. V okviru tega projekta
je predvidena izvedba celovite energetske prenove tako na ovoju kot na
energetskih sistemih objektov grad Mostek in grad Kamen. Na
omenjenih objektih bosta izvedena celovita sanacija toplotnega ovoja
in hladilnega sistema, vgradila se bo varčna razsvetljava in vzpostavil
centralni nadzorni sistem.

SPODBUJAMO PROŽNE OBLIKE UČENJA
S projektom spodbujamo prožne oblike učenja in podpiramo
kakovostno karierno orientacijo za šolajočo se mladino na vseh ravneh
izobraževalnega sistema.

Evropska sredstva

ZA VEČNAMENSKE
ROMSKE CENTRE KOT
INOVATIVNA UČNA OKOLJA

Center šolskih in obšolskih dejavnosti bo v okviru sofinanciranega
programa, za katerega sredstva prispeva Evropski socialni sklad,
krepil kompetence, veščine in znanje romskih otrok – tako
predšolskih otrok, učencev kot tudi mladostnikov – na način, da
bo izboljšal njihovo vključenost in uspešnost v vzgojnoizobraževalnem sistemu in v družbi.

S projektom se bo torej sofinanciralo aktivnosti, v okviru katerih
bodo razvite inovativne pedagoške prakse in prožnejše oblike za
vzgojno-izobraževalno delo z romskimi otroki, ki bodo prilagojene
posebnostim dela s to skupino otrok. Razvite pedagoške prakse
bodo nato uvedene v učna okolja večnamenskih romskih centrov
ob upoštevanju načel individualizacije, personalizacije in
diferenciacije na nivoju osnovnega in razširjenega vzgojnoizobraževalnega programa.

RAZPISI

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Dela za odpravo škode
in obnovo gozda

Spodbude za zagon
inovativnih podjetij

Vavčer za digitalni
marketing za socialna
podjetja

Spodbude za raziskovalno
razvojne projekte

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Garancije Sklada za
bančne kredite s
subvencijo obrestne mere

Zagotavljanje javnih
najemnih stanovanj

Štipendije za usposabljanje ali
izobraževanje v tujini za
specializirane poklice v kulturi

Okrevanje in odpornost s
pilotno-demonstracijskimi
projekti

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI
Pridobivanje dodatnih znanj
za mlade na področju
kulturnih dejavnosti

Garancije za bančne
kredite s subvencijo
obrestne mere

Vavčer za
kibernetsko varnost

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 tujini

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 v kmetijska gospodarstva

Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov

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

LETNI SESTANEK Z DRŽAVAMI DONATORICAMI
V Sloveniji je v začetku aprila v organizaciji Nacionalne kontaktne
točke potekal sestanek z državami donatoricami v aktualnem obdobju
izvajanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega
mehanizma EGP.
Udeleženci so na letnem sestanku potrdili Kombinirano strateško in
letno poročilo za leto 2021, pregledali napredek pri izvajanju
programov in skladov ter aktivnosti in pobude v okviru bilateralnega
sodelovanja.
Dvodnevno srečanje je imelo tudi vsebinsko pester spremljevalni
program, v okviru katerega so si udeleženci ogledali primere projektov,
ki se izvajajo v okviru Sklada za civilno družbo (ACF – Active Citizens
Fund) ter lokacijo hiše za otroke, ki je eden od rezultatov vnaprej
opredeljenega projekta Hiša za otroke (Barnahus) v okviru programa
Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Več o dogodku

LETNI SESTANEK Z DRŽAVAMI DONATORICAMI

Obiskali so tudi ljubljansko
Mestno hišo, kjer je potekala
predstavitev mesta Ljubljane in
njenih dobrih zgodb ter razprava
o možnih bilateralnih pobudah.

Več pestrega dogajanja lahko zasledite tudi na
celostno prenovljeni spletni strani
www.norwaygrants.si ter družbenih omrežjih

@NorwayGrantsSlovenia
EEA and Norway Grants Slovenia

Prijetno vabljeni, da nas obiščete in raziščete vse
o programih, projektih ter donacijah EGP in
Norveškega finančnega mehanizma v Sloveniji.

SPLETNE DELAVNICE
Konferenca o razvoju kadrov
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije vas vabi na konferenco o razvoju kadrov,
ki bo potekala 19. in 20. maja 2022 v Kongresnem centru
Thermane Laško.

Kotizacije ne bo,
bodo pa dobre
vsebine.

Zaključna konferenca bo v prvi vrsti namenjena predstavitvi
rezultatov programov, predstavitvi primerov dobrih praks in
viziji za prihodnost. Drugi dan pa bodo potekale praktične
delavnice za krepitev kompetenc zaposlenih.

Konferenca je namenjena vodilnim in kadrovskim delavcem
podjetij ter predstavnikom strokovne javnosti s področja
gospodarstva, trga dela in izobraževanja.
Konferenco sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o vsebini konference si preberite
Prijavite se

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
Dialog EU z mladimi

Dialog EU z mladimi pomeni dialog med mladimi in nosilci odločanja
v okviru strategije EU za mlade.
Dialog zagotavlja, da se pri oblikovanju mladinske politike EU
upoštevajo mnenja, stališča in potrebe mladih in mladinskih
organizacij.
Dialog podpira izvajanje strategije EU za mlade v obdobju 2019–2027,
ki se osredotoča na angažiranje, povezovanje in opolnomočenje
mladih, ter spodbuja sodelovanje med državami EU na vseh
področjih v zvezi z mladimi.

Več
Nacionalna kontaktna točka za Slovenijo: Mladinski svet Slovenije

Več

IDEJE ZA IZLET

Po poteh evropskih sredstev

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev
Projekt goMURra
Ste že občudovali naravno območje reke Mure?

Projekt "goMURra" omogoča doživetje skupnega habitata in
naravnega območja Mure v Gornji Radgoni in Bad Radkersburgu.
Na izletu po obeh državah vas spremlja možnost počitka na
ljubeče urejenih otokih miru na protipoplavnem jezu.

Balansirne postaje vabijo k aktivnemu gibanju sredi narave,
kreativno oblikovana informacijska območja pa nudijo dodatne
informacije o flori in favni tega edinstvenega habitata in naravnega
okolja.
Vabljeni!

Oglejte si

Več

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev
MURA RABA TOUR

Narava se počasi prebuja in vse daljši dnevi vabijo na prosto.
V čezmejni regiji, med rekama Muro in Rabo, so v okviru projekta
Mura Raba tour Interreg Slovenija-Madžarska razvili nove
programe s številnimi možnostmi aktivnega preživljanja prostega
časa.
Vabimo vas na spust z raft čolni po reki Muri z Društvom Mura
rafting ali kanuji po reki Rabi z društvom Csörötnek, odkrivanje
skrivnostne zgodovine upornikov Krucev ter raziskovanje
obmejnega območja ob nekdanji "železni zavesi" s konjem ali peš.
Vljudno vabljeni!

Oglejte si

Več

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev
PALAEO DIVERSITY STYRIA, MARIBOR

Si želite pobega iz sedanjosti v nek drug čas? Želite pokukati v svet,
kot je bil pred več kot 2500 leti?
V Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru je del tega starodavnega
sveta. V arheološkem parku se nahajajo mogočne gomile, ki
hranijo mnoge dokaze o življenju v daljni preteklosti. S pomočjo
projekta PalaeoDiversiStyria in s sodelovanjem znanstvenikov
različnih področij smo uspeli dognati, kako so živeli ljudje, ki so te
spomenike ustvarili.

Vsebine so primerne za odrasle in otroke, še posebej pa
priporočamo tistim, ki imajo raziskovalno žilico, so radovedni in
pripravljeni na nove izzive.

Oglejte si

Več

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev
TRUBARJEVA DOMAČIJA

Trubarjeva domačija je mesto, kjer začutimo slovenske korenine. V
info središču Mišja dolina Natura 2000 - pod kozolcem na domačiji
pa se povežemo še z naravnimi zakladi tega prostora.
Letošnjo pomlad nas bodo na sobotnih kulinaričnih sprehodih Hoja
z okusom nagovarjale divje rastline iz Mišje doline. Kulinarične
sprehode smo razvili v Interreg projektu Uživam tradicijo V-A
Slovenija-Hrvaška.

Letos odhajamo na sprehode z vodnikom v manjših skupinah in z
dobrotami v kulinaričnih nahrbtnikih, ki jih polnijo lokalni
ponudniki.

Vljudno vabljeni na obisk!

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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