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Spoštovane bralke in bralci Vizije kohezije,

Slovenija je 25. junija 1991, ko je formalno postala neodvisna, izpolnila osnovni pogoj, da se poda na
pot, kot si jo je začrtala sama. Pomemben del poti k bolj kakovostnemu življenju prebivalcev Slovenije
so tudi evropska sredstva, ki med drugim zmanjšujejo razlike v razvitosti regij in v le-teh izboljšujejo
življenjske standarde – predvsem v tistih z najbolj omejenimi možnostmi.

Kot minister se bom zavzemal za zmanjšanje razvojnih razlik med Vzhodno in Zahodno kohezijsko
regijo, saj si prebivalci Jugovzhodne Slovenije, Koroške, Podravske, Pomurske, Posavske, Primorsko-
notranjske, Savinjske in Zasavske statistične regije zaslužijo boljše pogoje za delo, šolanje, šport,
ustvarjanje ter na številnih drugih področjih. Postopke za črpanje evropskih sredstev bomo poenotili in
poenostavili ter s tem sredstva iz evropskih skladov še bolj približali ljudem. Kohezija torej ni le
priložnost pridobiti evropska sredstva. Je mnogo več. Je priložnost nameniti ta denar izenačevanju
razvojnih možnosti regij, občin, podjetij, skupnosti in predvsem ljudi. Je priložnost za enakopravnost
in spremembe na bolje.

Iskrene čestitke vsem državljankam in državljanom, prebivalkam in prebivalcem, za 31. obletnico
samostojnosti naše domovine!

dr. Aleksander Jevšek,
minister



ODLOČITVE O PODPORI



SPODBUJAMO PODJETNIŠTVO

ZA JAVNI RAZPIS, KI OBČINAM 

OMOGOČA INFRASTRUKTURNE 

UREDITVE EKONOMSKO-POSLOVNIH 

CON

Evropska sredstva

Rok za prijavo je 15. julij 2022.

Z javnim razpisom, za katerega sredstva prispeva Evropski sklad za
regionalni razvoj, omogočamo občinam infrastrukturne ureditve,
dograditve ali razširitve ekonomsko-poslovnih con in s tem
zagotavljamo pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast,
gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem
področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in
državni ravni.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ureditve, dograditve in
razširitve gospodarske javne infrastrukture, in sicer prometne,
energetske, komunalne in vodne infrastrukture (samo
protipoplavnih ukrepov) ter infrastrukture za telekomunikacije na
območjih obstoječih ekonomsko-poslovnih con.

Upravičenci tega javnega razpisa so občine, ki so tudi investitorji
projekta, ciljne skupine pa mikro, mala in srednje velika podjetja,
ki bodo poslovala v ekonomsko-poslovnih conah.

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-podjetnistvo-evropska-sredstva-za-javni-razpis-ki-obcinam-omogoca-infrastrukturne-ureditve-dograditve-ali-razsiritve-ekonomsko-poslovnih-con


SPODBUJAMO TRAJNOSTNO MOBILNOST

ZA PREUREDITEV 

AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ 

V VELENJU

Evropska sredstva

Projekt bo zaključen predvidoma do konca letošnjega leta.

Mestna občina Velenje bo v okviru projekta rekonstruirala 9 pokritih
avtobusnih postajališč znotraj mesta Velenje ob občinskih cestah in
postavila 7 nadstreškov nad parkirišči za e-kolesa. S kvalitetno in
okolju sprejemljivo prenovo bo spodbudila uporabo javnega
potniškega prometa ter posledično zmanjšala uporabo osebnih
avtomobilov pa tudi izboljšala stanje okolja v mestnem središču
zaradi nižjih emisij CO2.

S projektom, za katerega dobrih 180 tisoč evrov prispeva
Evropski sklad za regionalni razvoj, razvijamo urbano
mobilnost ter s tem izboljšujemo kakovost zraka v mestih.

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-trajnostno-mobilnost-evropska-sredstva-za-preureditev-avtobusnih-postajalisc-v-velenju


ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE

ZA CELOVITO ENERGETSKO 

PRENOVO OBJEKTOV V VOJAŠNICI 

EDVARDA PEPERKA V LJUBLJANI

Evropska sredstva

V okviru projekta, za katerega sredstva prispeva Kohezijski sklad, 
bo prenovljenih dobrih 15.000 kvadratnih metrov tlorisne površine.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko je odobrila 4,95 milijona evrov evropskih sredstev za
projekt “Celovita energetska sanacija in notranja prenova objektov v
Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani“.

Ministrstvo za obrambo bo v okviru projekta izvedlo celovito
energetsko prenovo desetih stavb Vojašnice Edvarda Peperka.
Natančneje, med drugim bodo naredili celovito sanacijo
toplotnega ovoja, strehe, stropov in stavbnega pohištva, vzpostavili
centralni nadzorni in prezračevalni sistem ter vgradili varčno
razsvetljavo. Poleg tega bodo posodobili tudi ogrevalni sistem.

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/za-ucinkovito-rabo-energije-skoraj-5-milijonov-evrov-evropskih-sredstev-za-celovito-energetsko-prenovo-objektov-v-vojasnici-edvarda-peperka-v-ljubljani


RAZPISI



Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Spodbujanje večje 
predelave lesa

Konvertibilno posojilo za 
zagon inovativnih podjetij

Sofinanciranje operacij 
ekonomsko-poslovne 
infrastrukture

Dopolnilna izobraževanja 
za delo v kulturi

Raziskovalni projekti –
Pečat odličnosti

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbujanje-vecje-predelave-lesa-za-hitrejsi-prehod-v-podnebno-nevtralno-druzbo-noo-les/
https://www.podjetniskisklad.si/sk75-2022-semenski-kapital-konvertibilno-posojilo-za-zagon-inovativnih-podjetij-v-visini-75-000-eur/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-ekonomsko-poslovne-infrastrukture-v-letih-2022-in-2023/
https://www.jskd.si/financiranje/ess/2022/izobrazevanje_22_junij/uvod_izobrazevanje_22_junij.htm
https://www.arrs.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/22/razpis-MarieSCurie.asp


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Dela za odpravo škode 
in obnovo gozda

Vavčer za digitalni 
marketing za socialna 
podjetja

Izbor kulturnih projektov na 
področju mobilnosti v tujini

Ribiška pristanišča, mesta 
iztovarjanja, prodajne 
dvorane in zavetja

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-2014-2020/
https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1%5brazpis%5d=503&cHash=7a3d47583fb4ee2667e3288bdcb0cb31
https://www.podjetniskisklad.si/revav-16-vavcer-za-digitalni-marketing-za-socialna-podjetja/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sesti/


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Garancije Sklada za 
bančne kredite s 
subvencijo obrestne mere

Predelava ribiških proizvodov 
in proizvodov iz akvakulture

Okrevanje in odpornost s 
pilotno-demonstracijskimi 
projekti

Izdaja prevodov del slovenskih 
avtorjev v tujih jezikih

https://www.podjetniskisklad.si/p1-covid-2022-garancije-sklada-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere/
https://www.spiritslovenia.si/razpis/388
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sedmi-javni-razpis-za-ukrep-predelava-ribiskih-proizvodov-in-proizvodov-iz-akvakulture/
https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1%5brazpis%5d=506&cHash=2631ece8a8223e8e7a55f2f912e5589e


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Garancije za bančne 
kredite s subvencijo 
obrestne mere

Vavčer za 
kibernetsko varnost

Sofinanciranje velikih investicij 
za večjo produktivnost in 
konkurenčnost

Produktivne naložbe v 
klasično akvakulturo

Ne spreglejte novih in 
aktualnih javnih razpisov! 
Prijavite se na mesečni e-
informator Vizija kohezija

https://www.podjetniskisklad.si/p1-plus-2022-garancije-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere/
https://www.spiritslovenia.si/razpis/386
https://www.podjetniskisklad.si/revav-17-vavcer-za-kibernetsko-varnost-2/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sedmi-javni-razpis-za-ukrep-produktivne-nalozbe-v-klasicno-akvakulturo/
https://evropskasredstva.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/vizija-kohezija/


Občine, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja 
za občine

Posojila za financiranje projektov celovite 
energetske prenove javnih stavb

https://www.skladskladov.si/obcine-javni-sektor/posojila-za-financiranje-projektov-urbanega-razvoja-za-obcine-ur-0
https://www.skladskladov.si/obcine-javni-sektor/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee-0


EU sredstva prispeva:

Občine, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

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

Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 
10.000 prebivalcev

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-investicije-v-sisteme-odvajanja-in-ciscenja-odpadne-vode-ki-lezijo-na-manjsih-aglomeracijah-od-2-000-pe-c1-k3-ih-nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-investicije-v-vodovodne-sisteme-ki-oskrbujejo-manj-kot-10-000-prebivalcev-c1-k3-ii-nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/


Podjetniki, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Daljinsko ogrevanje na OVE

Proizvodnja električne energije z izrabo sončne 
energije

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizv-1278/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-jr-do-ov-1270/


Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI

Statusno preoblikovanje družb

Prenos lastništva

Celostno vrednotenje okoljskih vplivov

Možnost izdelave prototipa

Ne zamudite novih in 
aktualnih javnih razpisov! 
Prijavite se na mesečni e-
informator Vizija kohezija

https://www.podjetniskisklad.si/revav-11-vavcer-za-statusno-preoblikovanje-druzb/
https://www.podjetniskisklad.si/vav-13-vavcer-za-prenos-lastnistva/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-15-vavcer-za-celostno-vrednotenje-okoljskih-vplivov-lca/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-14-vavcer-za-prototipiranje/
https://evropskasredstva.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/vizija-kohezija/


Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI

Patenti, modeli, znamke

Udeležba na mednarodnih forumih

Udeležba gospodarskih delegacij v tujini

Dvig digitalnih kompetenc

https://www.podjetniskisklad.si/revav-2-vavcer-za-patente-modele-znamke/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-4-vavcer-za-udelezbe-na-mednarodnih-forumih/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-5-vavcer-za-udelezbo-v-gospodarskih-delegacijah-v-tujino/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-7-vavcer-za-dvig-digitalnih-kompetenc/


Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

Lastniško in kvazi lastniško financiranje

Za raziskave, razvoj in inovacije za MSP

Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije 
iz Sklada skladov COVID-19

Krediti za MSP, kriti z jamstvom SID banke

So-investiranje z zasebnimi investitorji

https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/lastnisko-kvazi-lastnisko-financiranje
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/krediti-za-raziskave-razvoj-inovacije-za-msp-kriti-z-jamstvom-sid-banke
https://www.skladskladov.si/covid19/posojila-za-financiranje-nalozb-v-raziskave-razvoj-inovacije-rri-iz-sklada-skladov-covid-19
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/krediti-za-msp-kriti-z-jamstvom-sid-banke
https://www.podjetniskisklad.si/si-sk-2022-so-investiranje-z-zasebnimi-investitorji/


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

https://www.skladskladov.si/covid19/mikroposojila-za-msp-msp-mikro-iz-sklada-skladov-covid-19
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-projektov-urbanega-razvoja-za-podjetja-ur
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/mikroposojila-za-msp-msp-mikro


Delodajalci in zaposleni, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Delovni preizkus 2020-2023

Usposabljam.se 2020-2023

Učne delavnice 2020: spodbude za 
zaposlovanje

Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje

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

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1
https://www.spiritslovenia.si/razpis/337


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

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/7-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/24-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdnih-vlak-potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp-2014-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/25-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2022-operacija-nalozbe-za-izboljsanje-splosne-ucinkovitosti-in-trajnosti-kmetijskih-gospodarstev-namenjene-ureditvi-distribucijskih-centrov-in-zbirnih-centrov-za-zivali/


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

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/23-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2021-operacija-nalozbe-v-zmanjsanje-emisij-toplogrednih-plinov-iz-kmetijstva/
http://razvoj-podezelja.si/index.php/sl/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/8-javni-razpis-za-podukrep-4-2/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/26-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2022-operacija-nalozbe-za-izboljsanje-splosne-ucinkovitosti-in-trajnosti-kmetijskih-gospodarstev-namenjene-nalozbam-v-krozno-gospodarstvo-na-kmetijskih-gospodarstvih/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/9-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2022-nalozbe-namenjene-kroznemu-gospodarstvu/


Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Za zdravje in varnost

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, 
prodajne dvorane in zavetja

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/drugi-javni-razpis-za-ukrep-zdravje-in-varnost-iz-op-espr-20214-2020/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/peti-javni-razpis-za-ukrep-ribiska-pristanisca-mesta-iztovarjanja-prodajne-dvorane-in-zavetja/


Ne spreglejte | NAPOVEDANI RAZPISI

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/covid19-2/test
https://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi


AKTUALNO



Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 30. junija 2022 
pripravlja brezplačno delavnico Postavljanje mej – Osebne meje. 

DELAVNICA KOMPETENTNE SLOVENIJE

Na delavnico se prijavite 

Učinkovito postavljanje osebnih meja ter zavedanje osebnih meja
sodelavcev so ključni elementi uspešnega medosebnega odnosa.
Vabljeni na brezplačno praktično delavnico, kjer se boste naučili
prepoznati svoje osebne meje ter nekonfliktnega postavljanja mej v
delovnem okolju.

Delavnico sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti.

https://www.srips-rs.si/sklad/novice/dogodek/30-6-2022-postavljanje-mej-osebne-meje
http://www.eu-skladi.si/


DELAVNICE ZAVZETI ASI

Več o delavnicah  

Z delavnico o obvladovanju sprememb je Javni štipendijski, razvojni,
invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v iztekajoči se
evropski finančni perspektivi uspešno zaključil cikel delavnic
ZAVZETI ASI.

V šestih letih projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno
staranje delovne sile (ASI) so bile izvedene številne delavnice z več
100 vključenimi podjetji in z več kot 150 podeljenih priznanj
Glasnik/ca razvoja starejših zaposlenih. S tem so zaokrožili projekt,
ki je v slovenski prostor kot prvi vnesel inovativne pristope za dvig
zavedanja o pomembnosti starejših zaposlenih v slovenskih
podjetjih in jim pomagal uvesti ali spremeniti strategije upravljanja
starejših zaposlenih.

Z izjemnimi izkušnjami, kompetencami in potencialom so namreč 
starejši zaposleni eden ključnih skritih adutov v rokavih slovenskih 
podjetij za nadaljnjo rast.

https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/z-delavnicami-zavzeti-asi-do-vec-kot-150-glasnikov-razvoja-starejsih-zaposlenih


OTVORITEV HIŠE ZA OTROKE

Več preberite  

27. maja 2022 je potekala uradna otvoritev prostorov Javnega zavoda Hiša za otroke.

BARNAHUS SLOVENIJA

Vzpostavitev in začetek delovanja Hiše za otroke pomeni zaključek večletnih

prizadevanj tako stroke kot politike za izboljšanje načina obravnave otrok, ki se

znajdejo v kazenskih ali predkazenskih postopkih kot priče ali žrtve kaznivih

dejanj. Hiša za otroke bo delovala po modelu Barnahus, ki je vodilni evropski

model za obravnavo otrok žrtev spolnih zlorab in pomeni usklajevanje

kazenskih preiskovalnih postopkov in postopkov za zaščito in pomoč otroku.

Slednji model je v našem prostoru edinstveni povsem nov primerek realizacije

in reševanja tovrstnih primerov.

Prostori, v katerih bo delovala Hiša za otroke, so bili prenovljeni in
opremljeni v okviru projekta, ki je sofinanciran s sredstvi
Norveškega finančnega mehanizma.

Dogodka so se udeležili številni pomembni gostje;

predsednik Republike Slovenije, minister za pravosodje,

Veleposlanica kraljevine Norveške v Sloveniji, namestnik

Varuha za človekove pravice, direktorica Hiše za otroke ter

drugi reprezentativni predstavniki.

EEA and Norway Grants Slovenia

EEA and Norway Grants Slovenia

https://www.norwaygrants.si/novica/hisa-za-otroke-otvoritev/
https://www.facebook.com/NorwayGrantsSlovenia
https://www.facebook.com/NorwayGrantsSlovenia
https://www.instagram.com/eeanorwaygrantsslovenia/
https://www.instagram.com/eeanorwaygrantsslovenia/


ZA MLADE



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.

Do vključno 23. 9. 2022 lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu
2022/2023 vpisani v 1. letnik enega od izobraževalnih programov
srednjega poklicnega, srednjega strokovnega ali poklicno
tehničnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za
deficitarne poklice. Letošnja novost je možnost oddaje elektronske
vloge.

ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE

Več

Štipendije za deficitarne poklice

https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/od-13-6-dalje-je-mozno-oddati-vlogo-za-pridobitev-stipendije-za-deficitarne-poklice


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.

ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov 
v tujini

Več

https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/stipendije-ad-futura/za-studijske-obiske-v-tujini/stipendije-za-studijske-obiske-dijakov-in-studentov-tujini


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.

Vodnik za prijavitelje

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.

Več

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_sl.pdf
https://www.cmepius.si/objave/razpis/razpis-erasmus-2022/#prijava


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.

MLADI ZAPOSLENI

Učne delavnice 2020: spodbude delodajalcem za zaposlovanje 
mladih

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

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1


Youth4Regions je program Evropske komisije, ki študentom novinarstva in
mladim novinarjem pomaga odkrivati udejstvovanja EU v njihovi regiji.

Kako sodelovati v programu? Pripraviti in poslati morate kratek članek s
fotografijo ali kratko video reportažo, ki prikazuje projekt, ki ga sofinancira
Evropski sklad za regionalni razvoj ali Kohezijski sklad.

PRIJAVE: do 11. julija 2022 do 17.00 po srednjeevropskem času. 

EVROPSKO LETO MLADIH 2022

Youth4Regions – program za mlade novinarje

Več

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions?etrans=sl


Mladi, stari med 18 in 25 let, želite priložnost, da osebno spoznate komisarko
Mairead McGuiness?

V okviru evropskega leta mladih bo komisarka McGuinness z mladimi iz vse
Evrope vodila politični dialog o njihovi viziji glede prihodnosti financ.

Za sodelovanje v natečaju pripravite kratek videoposnetek na temo
„prihodnost financ“. Svoj videoposnetek objavite na družbenih omrežjih in ga
označite z #MyFutureFinance ter ga s svojimi kontakti pošljite na: eu-
finance@ec.europa.eu

Najbolj izvirni posnetki bodo prejeli nagrado. 10 zmagovalcev natečaja se bo
25. oktobra 2022 srečalo s komisarko v Bruslju. Potne stroške in nastanitve bo
krila Evropska komisija.

PRIJAVE: do 8. julija 2022

EVROPSKO LETO MLADIH 2022

Video natečaj: Kakšna je prihodnost financ?

Več o natečaju

Vabilo komisarke

https://europa.eu/youth/news/eu-citizens-aged-18-25-what-future-of-finance_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-226265?&lg=EN/EN


IDEJE ZA IZLET
Po poteh evropskih sredstev



Obiščite enega najbolj oddaljenih kotičkov v Sloveniji, kjer so v
okviru projekta ETHOS LAND vzpostavili „živo hišo“!

Lepo vabljeni na obisk posestva MakroBios Panonija, so. p.,
socialnega podjetja v Lucovi. Na posestvu blizu slovensko–
madžarsko–avstrijske tromeje stojita dve „živi“ hiši. Tako
poimenovani, ker sta zgrajeni iz naravnih materialov: lesa, ilovice,
slame ali konoplje.

Hiši si lahko le ogledate ali pa v njiju prenočite za celostno izkušnjo
bivanja v „živi“ hiši. Na posestvu lahko uživate v sprehodu po gozdu
in travnikih, počitku v sadovnjaku, razgibavanju na trim otoku,
nabiranju zelišč in sezonske zelenjave na vrtu.

Vabljeni!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

ETHOS LAND

Več

Oglejte si

http://www.makrobios.si/
https://www.youtube.com/watch?v=mCTl7vUkLJM&ab_channel=MakrobiosPanonija


Gozdna hiša Mašun je informacijsko in izobraževalno središče
Zavoda za gozdove Slovenije, v kateri je urejena stalna razstava o
velikih zvereh, medvedu, volku in risu, v njihovem osrednjem
življenjskem prostoru, snežniško-javorniških gozdovih.

Obiskovalci mašunske gozdne učne poti na zanimiv in zabaven
način spoznavajo bogastvo in pestrost gozdov. V spremstvu
gozdarja pa je gozdna pot res posebno doživetje.

Velike zveri soustvarjajo najboljše gozdove, spoznajte jih tudi vi.

Vljudno vabljeni!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

Gozdna hiša Mašun

Več

http://www.zgs.si/obmocne_enote/postojna/gozdne_ucne_poti/index.html?fbclid=IwAR1dndSVzZoj0LRiGG3Mlh89wOkZx1cQbABmWVyxdGx72dsPti56q-v4zco#c1608


Pobegnite v čas vaših dedkov in babic!

Hrgova domačija stoji na vrhu slemenskega razloženega naselja
Vitomarci in predstavlja tip stegnjenega panonskega doma iz
začetka 19. stoletja. Sestavljata jo hiša in gospodarsko poslopje.
Domačija odkriva značilno panonsko hišo, ki ji pod slamnato
dvokapno streho sledi vinska klet. Med zanimivejše stavbne detajle
sodijo mrežasta kletna vrata z letnico 1811.

V hiški je muzej, kjer lahko obiskovalci z ogledom razstavnih
eksponatov spoznajo nekdanje kmečko življenje, medtem ko je
gospodarski del domačije preurejen v prireditveni prostor.

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

Hrgova domačija

Več

Oglejte si

http://www.project-escape.eu/object/59c43c63eaeb4e33f055c07c?lang=sl&fbclid=IwAR3oLqCYwf59gHQOdhbg87s6-XkbFH3UdvhfGeD55BVafPUxcVM80X8EQH4
https://www.youtube.com/watch?v=_PgSQXaWGDU&ab_channel=Ob%C4%8DinaSv.Andra%C5%BEvSlov.goricah


Odkrijte kulturno dediščino Prekmurja in Železne županije!

Digitalna zbirka osvetljuje kulturno dediščino v več kot 120 krajih na
čezmejnem območju Prekmurja in Železne županije, zato v njej
lahko najdete številne ideje za izlet.

V Murski Soboti se v renesančnem dvorcu, obdanem s čudovitim
grajskim parkom, nahaja osrednji regionalni muzej, Pomurski
muzej Murska Sobota. V njem preko predmetov spoznate zgodbe o
preteklosti te pokrajine. Nekaj muzejskih predmetov pa si lahko
ogledate tudi na spletnem portalu.

Vabljeni k raziskovanju v digitalnem in resničnem okolju!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

Pomurski muzej Murska Sobota

Več

https://www.documenta-pannonica.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

https://www.facebook.com/EUSkladi
https://www.instagram.com/euskladi/
https://twitter.com/SVRK_RS
http://www.eu-skladi.si/


UPORABNE POVEZAVE

Čezmejni programi Transnacionalni programi Medregionalni programi

https://www.ita-slo.eu/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hr.eu/si2/
http://www.si-hu.eu/
https://www.interregeurope.eu/
https://www.alpine-space.eu/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
http://www.interreg-danube.eu/
https://interreg-med.eu/
https://www.adrioninterreg.eu/
https://www.interact-eu.net/
https://urbact.eu/urbact-slovenija
https://www.espon.eu/participate/espon-your-country/slovenia
https://www.interregeurope.eu/


UPORABNE POVEZAVE in KONTAKTI

Za vse informacije v zvezi s komuniciranjem sva vam 
na voljo:

Klavdija Operčkal
Nacionalna koordinatorica za komuniciranje EKP

Marjanca Scheicher

https://www.fi-compass.eu/
https://www.skladskladov.si/
https://eu-skladi.si/portal/sl/ekp/navodila
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020-1-sprememba.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi
mailto:marjanca.scheicher@gov.si
mailto:klavdija.operckal@gov.si
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi
http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi
http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/
https://www.spiritslovenia.si/razpisi
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi?regid=24
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