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Spoštovane bralke in bralci Vizije kohezije,
ali ste vedeli, da z evropskimi sredstvi skrbimo za zmanjšanje porabe energije in posledično nižje tekoče
obratovalne stroške? Ključ do tovrstnega uspeha se skriva v odločitvah o podpori, ki naslavljajo energetske
sanacije javnih stavb širom Slovenije. Temu smo sledili tudi v letošnjem avgustu, saj smo v Službi Vlade RS
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odobrili evropska sredstva za številne projekte energetske
prenove objektov tako v Ljubljani, Mariboru, Ajdovščini, Novi Gorici in na Ptuju. Več o konkretnih
projektih pa si lahko preberete v nadaljevanju v rubriki „Odločitve o podpori“.
Energetska varnost je že nekaj mesecev ena od osrednjih tem v Sloveniji, EU in širše. Vojna v Ukrajini in
posledično uvedene sankcije proti Rusiji so dodobra zmanjšale dobave energentov, ki jih EU kot veliko in
živahno gospodarstvo nujno potrebuje.
A dejstvo je, da je EU nujnost prilagajanja in prehoda na obnovljive vire energije kot svojo prioriteto postavljala že veliko pred začetkom omenjene vojne – že v
finančnem obdobju 2014–2020 je temu namenjala obširna finančna sredstva, v obdobju 2021–2027 bo s tovrstnimi spodbudami nadaljevala in jih nadgrajevala,
saj je zeleni prehod eden glavnih vsebinskih stebrov naložb Evropske unije v tem desetletju.
V letošnjem letu smo tako za energetsko sanacijo različnih javnih stavb odobrili že dobrih 28 milijonov evrov, Slovenija pa bo temu zavezana tudi v prihajajočem
finančnem obdobju, saj je za to področje načrtovanih več kot 90 milijonov evrov.
Želimo Vam prijetno branje,
ekipa Vizije kohezije

ODLOČITVE O PODPORI

ZA ENERGETSKO PRENOVO
Za projekt v vrednosti 4.815.309,30 EUR bo Kohezijski sklad
prispeval sredstva v višini 424.554,77 EUR.

Evropska sredstva

ZA ENERGETSKO PRENOVO
ŠTUDENTSKEGA DOMA V
MARIBORU

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Prenova objekta
Študentski dom 1 in objektov Depandansa s telovadnico (na Tyrševi
ulici v Mariboru), faza 2: Prenova objekta ŠD1«.
V okviru projekta bo izvedena energetska prenova in adaptacija
objekta Študentski dom 1, pri čemer bo izvedena: toplotna izolacija
sten (fasade in vkopane stene), zamenjava stavbnega pohištva,
prenova strehe, sanacija tal v kleti proti terenu, prenova
razsvetljave, vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično
uravnoteženje ogrevalnega sistema, ureditev prezračevanja z
rekuperacijo (kuhinje in kopalnice), vgradnja indirektne toplotne
postaje za znižanje toplotnega režima, sanacija ogrevalnega
sistema (razvod), vgradnja hladilnega sistema ter vgradnja sistema
za ciljno spremljanje rabe energije.

ZA ENERGETSKO PRENOVO
Za manjšo porabo energije in posledično nižje
tekoče obratovalne stroške.

Evropska sredstva

ZA ENERGETSKO PRENOVO
PROMETNE ŠOLE MARIBOR,
CENTRA ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH
DEJAVNOSTI V LJUBLJANI IN DOMA
ŠTRK NA PTUJU

Prometna šola Maribor bo v okviru projekta izvedla prenovo
in adaptacijo celotnega objekta – prenovila bo predvidoma
8.987 kvadratnih metrov neto tlorisne površine. Za projekt v
višini 2.246.444,08 EUR bo Kohezijski sklad prispeval
802.011,92 EUR.
Energetsko sanacijo stavb bodo s pomočjo evropskih sredstev
izvedli tudi v Ljubljani in na Ptuju, in sicer bo Center šolskih in
obšolskih dejavnosti (CŠOD) v upravni stavbi centra v
prestolnici in Domu Štrk na Ptuju med drugim izvedel toplotno
izolacijo zunanjih sten, stropa proti neogrevanemu podstrešju in
strehe, zamenjal pa bo tudi okna in vrata. Za projekt v višini
1.150.479,17 EUR bo Kohezijski sklad prispeval 344.048,14 EUR.

ZA ENERGETSKO PRENOVO
Za investicijo v višini 1.333.529,87 EUR bo Kohezijski sklad
prispeval 456.376,06 EUR.

Evropska sredstva

ZA ENERGETSKO PRENOVO
SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKEGA
DOMA V AJDOVŠČINI

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, ki ponuja 4-letna programa
Gimnazija in Predšolska vzgoja, bo v okviru projekta prenovila
predvidoma 8.847 kvadratnih metrov neto tlorisne površine.
Natančneje, v stavbah srednje šole in dijaškega doma bo izvedla
toplotno izolacijo fasade, stropa proti neogrevanemu podstrešju
in strehe, poleg tega pa bo realizirala tudi prezračevanje z
rekuperacijo. Zamenjala bo tudi stavbno pohištvo in posodobila
tako sistem ogrevanja kot tudi hlajenja. Poleg tega načrtuje
izvedbo centralnega nadzornega sistema.
Z navedenimi ukrepi bo povečala energetsko učinkovitost in
zmanjšala stroške vzdrževanja stavb.

ZA ENERGETSKO PRENOVO
Za projekt v vrednosti 3.396.768,95 EUR bo Kohezijski sklad
prispeval 1.387.458,37 EUR.

Evropska sredstva

ZA ENERGETSKO PRENOVO
DIJAŠKEGA DOMA VIČ

V Dijaškem domu Vič bodo v okviru projekta izvedli potrebne
ukrepe za celovito energetsko sanacijo ter vzpostavitev
učinkovitega energetskega upravljanja stavbe. Dela bodo
izvedena na objektu dijaškega doma in stare uprave.
Glavni cilj projekta je celovito energetsko sanirati javni stavbi s
ciljem zmanjšanja porabe energije in posledično zmanjšanja
tekočih obratovalnih stroškov.
V okviru projekta bo izvedena zamenjava stavbnega pohištva in
razsvetljave, toplotno bodo izolirane zunanje stene in podstrešje,
prenovljen bo ogrevalni sistem z vgradnjo termostatskih ventilov,
urejeno bo prezračevanje kuhinje in jedilnice, sanirani bodo EM
odvodni ventilatorji in vzpostavljen bo centralni nadzorni sistem.
Z izvedenimi ukrepi bo predvidoma prenovljenih 13.214,80
m2 neto tlorisne površine.

ZA ENERGETSKO PRENOVO
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je
odobrila dobrega 1,9 milijona evrov evropskih sredstev za projekt »Energetska
sanacija stavb Šolskega centra Nova Gorica SKLOP A« in 776 tisoč evrov za
projekt »Energetska prenova stavbe Srednja zdravstvena šola Ljubljana«.

Evropska sredstva

ZA ENERGETSKO PRENOVO
ŠOLSKEGA CENTRA NOVA GORICA
IN SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE
LJUBLJANA

Šolski center Nova Gorica bo v okviru projekta celovito energetsko
prenovil stavbe Strojne, prometne in lesarske šole, Elektrotehniške
in računalniške šole ter Srednje ekonomske in trgovske šole ter
tako povečal učinkovitost rabe energije. Z izvedenimi ukrepi bo
prenovljenih predvidoma 14.137 kvadratnih metrov neto tlorisne
površine.

Energetsko prenovo stavbe bo s pomočjo evropskih sredstev
izvedla tudi Srednja zdravstvena šola Ljubljana. Natančneje,
izvedla bo toplotno zaščito zunanjih sten in ravne strehe,
zamenjala stavbno pohištvo, vgradila energetski monitoring in
centralni nadzorni sistem, poleg tega pa bo prenovila tudi
toplotno postajo in delno prenovila prezračevalni sistem. Z
izvedenimi ukrepi bo prenovljenih predvidoma 5.562,15
kvadratnih metrov neto tlorisne površine.

RAZBREMENJUJEMO MESTA
Za projekt v vrednosti 3.664.129,69 evra bo Evropski sklad za
regionalni razvoj prispeval sredstva v višini 1.954.320,22 evra.

Evropska sredstva

ZA OBVOZNICO SLOVENSKE
KONJICE–OPLOTNICA

Izvedba projekta obsega izgradnjo obvoznice v dolžini 600
metrov, izgradnjo obojestranskih površin za pešce in kolesarje v
dolžini dvakrat 600 metrov, deviacije obstoječih (z investicijo
prekinjenih) cest v skupni dolžini 515 metrov ter spremljajoče
ureditve, kamor sodi rušitev objekta, prestavitev plinovoda,
prestavitev in zaščita elektrovodov, izvedba cestne razsvetljave in
nizkonapetostnega priključka, izvedba protihrupnih ukrepov in
krajinska ureditev območja ceste.
Uspešno zaključen projekt bo prometno razbremenil mesto,
pripomogel bo k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje,
izboljšanju prometne varnosti vseh udeležencev v prometu ter
omogočil boljšo navezavo na vseevropsko prometno omrežje
TEN-T.

RAZPISI

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Konvertibilno posojilo za
zagon inovativnih podjetij

Pridobitev praktičnih
izkušenj in znanj - študenti

Podpora podjetjem pri
trajnostni in krožni
transformaciji poslovanja

Spodbujanje večje
predelave lesa

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Dela za odpravo škode
in obnovo gozda

Ribiška pristanišča, mesta
iztovarjanja, prodajne
dvorane in zavetja

Vavčer za digitalni
marketing za socialna
podjetja

Izbor kulturnih projektov na
področju mobilnosti v tujini

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Garancije Sklada za
bančne kredite s
subvencijo obrestne mere

Predelava ribiških proizvodov
in proizvodov iz akvakulture

Izdaja prevodov del slovenskih
avtorjev v tujih jezikih

Okrevanje in odpornost s
pilotno-demonstracijskimi
projekti

Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

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

Produktivne naložbe v
klasično akvakulturo

Sofinanciranje velikih investicij
za večjo produktivnost in
konkurenčnost

Občine, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja
za občine

Posojila za financiranje projektov celovite
energetske prenove javnih stavb

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

Daljinsko ogrevanje na OVE

Proizvodnja električne energije z izrabo sončne
energije

Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI
Celostno vrednotenje okoljskih vplivov
Patenti, modeli, znamke

Udeležba na mednarodnih forumih

Udeležba gospodarskih delegacij v tujini

Dvig digitalnih kompetenc

Prenos lastništva

Statusno preoblikovanje družb

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

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

Učne delavnice 2020: spodbude za
zaposlovanje

Delovni preizkus 2020-2023

Usposabljam.se 2020-2023

Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI
Naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu

Naložbe, namenjene izvajanju nadstandardnih zahtev na
področju zaščite rejnih živali

Predelava, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov

Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo
sanacije gozdov

Naložbe v kmetijska gospodarstva

Naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih
gospodarstvih

Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Za zdravje in varnost

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja,
prodajne dvorane in zavetja

Ne spreglejte | NAPOVEDANI RAZPISI

AKTUALNO

SOCIALNA AKTIVACIJA
SOCIALNA AKTIVACIJA PRINAŠA AKTIVNE
SPREMEMBE V ŽIVLJENJA POSAMEZNIKOV
V Društvu NOVUS so bili v partnerstvu z Andragoškim zavodom
Ljudska univerza Velenje v letu 2019 v Šaleški regiji izbrani na
javnem razpisu za sofinanciranje projektov socialne aktivacije, kjer
znotraj operacije izvajajo “Projekt socialna aktivacija ‚AS –
Aktiviraj Se!‘“.
Aktivnosti potekajo zelo raznoliko – od strokovnih predavanj,
ustvarjalnih delavnic in praktičnih pridobivanj znanj na področju
računalništva pa do iskanja zaposlitvenih možnosti na spletnih
portalih.
Projekt socialne aktivacije temelji na aktivacijskem pristopu, znotraj
katerega želijo opolnomočiti ciljno skupino brezposelnih oseb ter
jim na inovativen, celosten in kakovosten način približati trg dela.

Oglejte si

Več

SOCIALNA AKTIVACIJA

Zavod SLOKVA, so. p., izvaja projekt socialne aktivacije na območju
Koroške regije, pri čemer je bil projekt poimenovan „Izkoristi svoj
potencial“.
Posamezniki v okviru izvedbe posameznega programa pridobivajo
raznolika znanja in kompetence. Znotraj skupinskih srečanj se
izvedejo različna predavanja s poučnimi in praktično naravnanimi
vsebinami. Z udeležbo na skupnih srečanjih udeleženci pridobivajo
znanja z ustvarjanjem v kreativnih delavnicah, z udeležbo v športnih
aktivnostih.
Zelo pomemben del pa je tudi krepitev in višanje delovnih
kompetenc, katere pridobivajo s praktičnim usposabljanjem pri
izbranem delodajalcu.

Več
Oglejte si

ZA MLADE

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

EVROPSKO LETO MLADIH 2022
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA 23. – 30. 9. 2022

Evropski teden športa vsako leto spodbuja aktivnejši in bolj zdrav način
življenja milijonom ljudi vseh generacij in okolij.
Letošnja tema poudarja moč telesne dejavnosti kot navdihujočega vira
rešitev, ki pomaga graditi človeške povezave in ustvarja dobro počutje. Vse
z namenom, da bi združili različne države, da bi spodbudili zdravo, srečno
in vključujočo družbo #BeActive.

Izboljšajte svoje zdravje in dobro počutje, pridružite se vseevropskemu
gibanju!

Več

IDEJE ZA IZLET

Po poteh evropskih sredstev

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev
DVOR VELIKI TABOR
Projekt Living Castles je ustvaril mrežo „živih“ gradov kot obliko
trajnostnega turizma za ohranjanje in promocijo kulturne
dediščine. Del mreže teh gradov je tudi Dvor Veliki Tabor, ki svojim
lastnikom že stoletja zagotavlja čudovit razgled na hrvaško Zagorje
in del Slovenije. S pomočjo mobilne aplikacije spoznajte legende in
zgodbe, ki varujejo mogočno obzidje palače.

Po predhodni najavi je možen ogled palače s strokovnim vodstvom
ali udeležba na muzejskih delavnicah. Na organiziranih dogodkih si
oglejte 3D video mapping projekcije na notranjih stenah.

Projekt je sofinanciran v okviru programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija–Hrvaška 2014–2020.

Več

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev
Kanjon Kamačnik – Gorski Kotor

Kanjon Kamačnik predstavlja zaščiteno pokrajino, ki si je s svojo
lepoto, reliefom in naravo zagotovila mesto v vrhu najlepših
hrvaških pokrajin.
Pohodna pot vodi ob kristalno čisti reki v dolžini 3200 m, posebna
zanimivost so mostovi v Kamačniku, vsak meter tega čudovitega
potoka pa je drugačen od prejšnjega.
Ureditev izvira kanjona je omogočil projekt VEZI NARAVE - Interreg
Slovenija–Hrvaška 2014–2020.
Vljudno vabljeni!

Več

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev
DOLINA REKE KOLPE

Reka Kolpa predstavlja naravno mejo med Hrvaško in Slovenijo. Za
dolino Kolpe je značilna čudovita pokrajina, pestrost obal in strug,
izjemna čistost in bistrost vode.
V okviru projekta Interreg Carnivora Dinarica je bilo v dolini reke
Kolpe postavljenih pet predstavitvenih lokacij in počivališč,
opremljenih z nadstreški, razglednimi točkami in ploščadmi ter
izobraževalno-informacijskimi panoji.

Obiščite dolino Kolpe in spoznajte biologijo velikih živali, njihovo
zaščito in pomen za ekosistem, uživajte v sprehodih, kolesarjenju,
vožnji s kanujem, ribolovu in plavanju v poletnih mesecih.

Več

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev
BOBROV CENTER

Z obiskom Bobrovega centra se z bobrom podate na pot nastanka
Panonskega morja, prepotujete reko Sotlo ter se spoprijateljite z
Bobrovimi vodnimi prijatelji. Sprehodite se tudi po naravnem in
preurejenem vodotoku ter se izveste marsikaj o človeškem vplivu
na okolje.
Center je zasnovan tako, da na zanimiv in razumljiv način podaja
izobraževalno vsebino otrokom in otrokom po srcu različnih
starosti.
Program je sofinanciran v okviru programa Interreg SlovenijaHrvaška.
Vabljeni!

Več

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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Inovacije
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Obnovljivi viri energije

