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Spoštovane bralke in bralci Vizije kohezije!

V letu, ki se zaključuje, smo v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko uspeli izpolniti
glavne cilje, ki smo si jih postavili ob začetku mandata junija 2022.

Podpisali smo sporazum o partnerstvu z Evropsko komisijo in pripravili program za izvajanje
kohezijske politike 2021-2027, ki ga je Evropska komisija potrdila decembra. Slovenija tako lahko
dostopa do 3,2 milijarde evrov evropskih kohezijskih sredstev, s katerimi bomo v naslednjih letih krepili
razvojno, gospodarsko in socialno podobo naše države. Hkrati smo se trudili za čim boljše koriščenje
sredstev programov, ki se iztekajo.

Vsem sodelujočim se zahvaljujem za odlično opravljeno delo in sodelovanje ter za doprinos k uspehu
naše službe v letu 2022.

V prihajajočih prazničnih dneh vam želim veliko veselja z vašimi bližnjimi in s prijatelji.

Miren in doživet božič ter zdravo, srečno in uspešno leto 2023!

dr. Aleksander Jevšek, minister



ODLOČITVE O PODPORI



POSODABLJAMO JAVNI POTNIŠKI PROMET

ZA POSODOBITEV 

JAVNEGA POTNIŠKEGA 

PROMETA V NOVI GORICI

Evropska sredstva

V okviru projekta bo obnovljenih ali na novo urejenih 22 avtobusnih
postajališč mestnega prometa v Novi Gorici in Solkanu. Investicija je
nujna, saj obstoječa avtobusna postajališča mestnega potniškega
prometa trenutno niso primerno urejena. Kot taka ne zagotavljajo
ustrezne varnosti, udobja in pretočnosti prometa.

Izvedba projekta bo prispevala k večji varnosti vseh udeležencev v
prometu ter k bolj udobnemu in privlačnemu javnemu potniškemu
prometu. Izboljšala se bo pretočnost prometa, hkrati pa bo investicija
vplivala na zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Za projekt v skupni vrednosti 900.262,38 evra bo Kohezijski sklad
prispeval 527.011,54 evra.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 527.000 evrov evropskih sredstev za javni potniški promet v Novi Gorici.

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-posodobitev-javnega-potniskega-prometa-v-novi-gorici


SPODBUJAMO TRAJNOSTNO MOBILNOST

ZA TRAJNOSTNO 

MOBILNOST V LJUBLJANI

Evropska sredstva

V okviru projekta bo Mestna občina Ljubljana obojestransko uredila
pločnik za pešce ter kolesarsko stezo v dolžini cca 2.100 m. Kolesarska
steza in pločnik bosta višinsko ločena od ceste. Na novo bodo v Ljubljani
uredili tudi odvodnjavanje meteorne vode iz prometnih površin
(meteorna kanalizacija) ter 4 avtobusna postajališča mestnega
potniškega prometa vzdolž obravnavanega odseka Ceste dveh cesarjev.

Za projekt v skupni vrednosti 6.161.460,23 evra bo Evropski sklad za
regionalni razvoj prispeval 109.258,66 evra.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 109.000 evrov evropskih sredstev za kolesarske in pohodne površine v
Ljubljani (projekt »CTN MOL Cesta dveh cesarjev«).

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-trajnostno-mobilnost-v-ljubljani


SPODBUJAMO TRAJNOSTNO MOBILNOST

ZA ŠIRITEV SISTEMA 

IZPOSOJE KOLES V 

NOVI GORICI

Evropska sredstva

V okviru projekta bo Mestna občina Nova Gorica postavila 13 novih
postajališč, na katerih bo na voljo skupno 96 priklopnih mest za izposojo
koles v okviru sistema izposoje koles GO2GO. Med novimi priklopnimi
mesti bo 47 priklopnih mest za električna kolesa ter 49 priklopnih mest
za navadna kolesa.

Projekt poleg tega obsega tudi dobavo novih koles (30 električnih koles,
22 navadnih koles, 1 tandem električno kolo in 1 e-tovorno kolo),
postavitev urbane opreme (4 stojala za hitro popravilo koles) ter
nadgradnjo oziroma ureditev kompatibilnosti programske opreme z
obstoječim sistemom upravljanja izposoje koles na urbanem območju
Mestne občine Nova Gorica. Nova postajališča bodo postavljena v mestu
Nova Gorica ter v primestnih naseljih Solkan, Kromberk, Pristava in
Rožna Dolina.

Za projekt v skupni vrednosti 525.077,35 evra bo Kohezijski sklad
prispeval 240.549,19 evra.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 240.500 evrov evropskih sredstev za razširitev mreže izposoje koles v Novi
Gorici (projekt »CTN NG Širitev sistema izposoje koles GO2GO«).

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-siritev-sistema-izposoje-koles-v-novi-gorici


RAZPISI



Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za 
predložitev projektov

Podpora podjetjem pri 
trajnostni in krožni 
transformaciji poslovanja

Spodbujanje večje 
predelave lesa 

Sofinanciranje izvajanja 
dejavnosti slovenskih 
poslovnih klubov v tujini

INTERREG OBMOČJE ALP: 
Projekti „Classic projects“

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

http://www.si-at.eu/2127/sl/javni-razpis/
https://www.spiritslovenia.si/razpis/391
https://www.gzs.si/skupne_naloge/informacije_in_pomoc/vsebine/Novice/ArticleId/82764/javni-razpis-za-spodbujanje-vecje-predelave-lesa-za-hitrejsi-prehod-v-podnebno-nevtralno-druzbo-noo-les
https://www.spiritslovenia.si/razpis/396
https://www.alpine-space.eu/for-applicants/how-to-apply/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-stipendije-za-usposabljanje-ali-izobrazevanje-v-tujini-za-specializirane-poklice-v-kulturi-20222023/


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Dela za odpravo škode 
in obnovo gozda

Vavčer za digitalni 
marketing za socialna 
podjetja

Razpis Evropske komisije –
Instrument za povezovanje 
Evrope – promet 2022

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.gov.si/zbirke/javne-objave/razpis-evropske-komisije-instrument-za-povezovanje-evrope-promet-2022/
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

Predelava ribiških proizvodov 
in proizvodov iz akvakulture

Podpora za pilotne projekte, 
razvoj novih proizvodov, 
procesov, tehnologij

Proizvodnja električne energije 
z izrabo sončne energije

Mikroposojila za MSP

Izplačilo enkratnega 
finančnega prispevka k 
stroškom priprave in prijave 
projektov – Obzorje Evropa

Usposabljanje strokovnih 
in vodstvenih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sedmi-javni-razpis-za-ukrep-predelava-ribiskih-proizvodov-in-proizvodov-iz-akvakulture/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-podukrep-16-2-podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-procesov-in-tehnologij/
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.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/mikroposojila-za-msp-msp-mikro
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-usposabljanje-strokovnih-in-vodstvenih-delavcev-viz-za-krepitev-digitalnih-kompetenc-za-trajnostni-razvoj-ter-financne-pismenosti/
http://www.arrs.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/22/razpis-obzorje-2022.asp


Ne spreglejte | AKTUALNI RAZPISI

Gradnja namakalnih 
sistemov, ki so namenjeni 
več uporabnikom

Produktivne naložbe v 
klasično akvakulturo

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

Zdravje in varnost

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-podukrep-4-3-podpora-za-nalozbe-v-infrastrukturo-povezano-z-razvojem-posodabljanjem-ali-prilagoditvijo-kmetijstva-in-gozdarstva-operacija-gradnja-namakalnih-sistemov-ki-so-namenjeni-vec-uporabnikom/
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/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/tretji-javni-razpis-za-ukrep-zdravje-in-varnost-iz-op-espr-2014-2020/


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/


Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI

Dvig digitalnih kompetenc

Prenos lastništva

Statusno preoblikovanje družb

https://www.podjetniskisklad.si/revav-7-vavcer-za-dvig-digitalnih-kompetenc/
https://www.podjetniskisklad.si/revav-11-vavcer-za-statusno-preoblikovanje-druzb/
https://www.podjetniskisklad.si/vav-13-vavcer-za-prenos-lastnistva/


Ne spreglejte vavčerjev | ODPRTI RAZPISI

Patenti, modeli, znamke

Udeležba na mednarodnih forumih

Udeležba gospodarskih delegacij v tujini

Celostno vrednotenje okoljskih vplivov

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-15-vavcer-za-celostno-vrednotenje-okoljskih-vplivov-lca/


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

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


Ne spreglejte kreditov in posojil | ODPRTI RAZPISI

Financiranje projektov urbanega razvoja 
za podjetja

Posojila za financiranje projektov celovite 
energetske prenove javnih stavb

Mikroposojila za MSP 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/covid19/mikroposojila-za-msp-msp-mikro-iz-sklada-skladov-covid-19


Delodajalci in zaposleni, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Delovni preizkus

Usposabljam.se

Učne delavnice 2020: spodbude za 
zaposlovanje

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

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne-spodbude/predstavitev-spodbud-za-zaposlitev/delovni-preizkus/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne-spodbude/predstavitev-spodbud-za-zaposlitev/usposabljanje-na-delovnem-mestu/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne-spodbude/predstavitev-spodbud-za-zaposlitev/ucne-delavnice-spodbuda-za-zaposlitev/
https://www.spiritslovenia.si/razpis/337


Kmetje, gozdarji, ribiči, ne spreglejte | ODPRTI RAZPISI

Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo 
sanacije gozdov

Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev strategij 
lokalnega razvoja

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdnih-vlak-potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp-2014-2020/
http://razvoj-podezelja.si/index.php/sl/


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



Odprt je natečaj za nagrade Novega evropskega Bauhausa!

Nagrade so priznanje za dobre prakse, primere in koncepte, ki
ponazarjajo vrednote Novega evropskega Bauhausa - trajnosti, estetike
in vključenosti.

Nagrade 2023 bodo podeljene 15 prijaviteljem, ki bodo koncept Novega
evropskega Bauhausa najbolje prenesli v konkretne koristi za življenja
ljudi.

Nagrade za leto 2023 bodo podeljene v štirih kategorijah, temelječih na
tematskih oseh preobrazbe, ki usmerjajo uresničevanje Novega
evropskega Bauhausa: obujanje vezi z naravo, povrnitev občutka
pripadnosti, prednostna obravnava krajev in ljudi, ki to najbolj
potrebujejo, in potreba po dolgoročnem razmišljanju in upoštevanju
življenjskega kroga v industrijskih ekosistemih.

Prijave so odprte do 31. januarja 2023.

NOVI EVROPSKI BAUHAUS

Več

Prijave

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/themes/custom/custom_ulkit/pdf/applicants-guide/NEB%20Prizes%202023_SL.pdf?fbclid=IwAR269mAAQXxbvoGAX2hZheIJq0WsaqXj_PJpSSm5gYlm1m4SLDso-5zvrcc
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/?fbclid=IwAR1WFROL4Q2C5Z77Fx_ZV2ppvFBliDucG30eB0cqt0eCeDqhlIumPTzop7A


Uspešno se je zaključil program Povezava sistema poklicnega in
strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD).

S programom se je povezalo šolstvo in gospodarstvo na področju
praktičnega usposabljanja mladih preko mehanizma spodbud
delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake, vajence in študente
višjega strokovnega izobraževanja.

V obdobju 2016-2022 je bilo v program vključenih 25.854 dijakov,
vajencev in študentov.

Program je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi iz Evropskega
socialnega sklada.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE MED ŠOLANJEM

Več

https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/vec-kot-25000-mladim-smo-omogocili-prakticno-usposabljanje-med-solanjem


Izšel je novi zbornik programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov, kjer
so predstavljeni rezultati programa KOC 3.0, ki se je izvajal med leti
2019-2022.

Izbranih je bilo 10 partnerstev, v katerih je sodelovalo 326 podjetij in
so skupaj uresničili več kot 29.000 vključitev zaposlenih v različna
usposabljanja.

Program je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi iz Evropskega
socialnega sklada.

NOVI ZBORNIK KOC 3.0

Več

Prelistajte zbornik

https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/skupaj-za-vecjo-konkurencnost-novi-zbornik-programa-koc
https://www.srips-rs.si/storage/app/media/RAZVOJ%20KADROV/KOC/ZBORNIK%202022/KOC%203_zbornik%20SLO_2022_WEB.pdf


V Sloveniji se je kljub temu, da je kar 8000 oseb v bolniškem staležu,
daljšem kot 1 leto, za poklicno rehabilitacijo v letu 2021 odločilo le 205
zavarovancev. Na pobudo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti in pod vodstvom URI Soča se je zato začel izvajati projekt
Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na
delo, katerega namen je povečati obseg in vsebino poklicne rehabilitacije
kot pravice po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Aktivnosti projekta so bile usmerjene k reševanju zaposlitvene
problematike tistih oseb, ki zaradi posledic bolezni ali poškodbe ne
morejo več opravljati svojega dosedanjega dela na enak način, kot so ga
pred nastankom invalidnosti oziroma zdravstvenih težav.

PILOTNI MODEL POKLICNE REHABILITACIJE

Vir: URI Soča

Več

https://www.zpzr.si/


Projekt »Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti
delovne sile – EURES« je bil namenjen učinkovitemu svetovanju za
transnacionalno mobilnost delovne sile, zlasti mladih, v okviru storitev
EURES.

Zavod RS za zaposlovanje je v roku in skladno s standardi Evropske
komisije vzpostavil IT sistem za izmenjavo podatkov o prostih delovnih
mestih in CV-jih med IT sistemom zavoda in EURES portalom za
zaposlitveno mobilnost. Tako so prosta delovna mesta, ki so objavljena na
spletnih straneh zavoda za zaposlovanje, objavljena tudi na EURES
portalu.

Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi iz Evropskega socialnega
sklada.

IZMENJAVA PODATKOV EURES

Več

Portal EURES

https://www.ess.gov.si/partnerji/projektno-sodelovanje/projekt-eures/
https://eures.ec.europa.eu/index_sl


SID banka je preko Sklada skladov, v okviru posojil za projekte urbanega
razvoja za občine, omogočila 3,3 milijonsko posojilo podjetju
Nepremičnine Celje d.o.o. in Mestni občini Celje za gradnjo novih
večstanovanjskih objektov v Dečkovem naselju.

Stanovanjska soseska v Dečkovem naselju na območju velikem okoli
16.400 m2 obsega 6 stanovanjskih blokov s 142 najemniškimi stanovanji in
garažno hišo z zunaj zasnovanimi pešpotmi, urbano opremo, otroškimi
igrali ter drevesi, s čimer se ohranja čim več zelenih površin, bloki pa so
tako precej oddaljenimi med seboj.

Soseska predstavlja enega večjih stanovanjskih projektov v državi ter je
poleg lastnih sredstev družbe in Mestne občine Celje pridobila tudi
nepovratna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, namenska
dolgoročna posojila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Sklada
skladov, ki ga upravlja SID banka iz Evropskih strukturnih in investicijskih
skladov.

STANOVANJSKA SOSESKA V DEČKOVEM NASELJU

Več

Vir: sid.si

https://www.sid.si/primeri-dobre-prakse/stanovanjska-soseska-v-deckovem-naselju


ZA MLADE



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

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne-spodbude/predstavitev-spodbud-za-zaposlitev/ucne-delavnice-spodbuda-za-zaposlitev/


IDEJE ZA IZLET
Po poteh evropskih sredstev



Obiščite Muzej kmečkih uporov, ki se nahaja v baročnem gradu
družine Oršić iz 18. stoletja.

Oglejte si stalno razstavo muzeja in spoznajte zgodbe o zgodovini
in vsakdanjem življenju kmetov in plemičev v hrvaškem Zagorju od
srednjega veka do 19. stoletja. Oblecite baročne kostume in se
fotografirajte v gradu!

Preizkusite hologram očala in odkrijte Tahijevo plat zgodbe o
Kmečkem uporu, nato pa se po grajski zelenici sprehodite do
monumentalnega spomenika kmečkemu uporu in Matiji Gupcu.

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

Vabljeni!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

Muzej Kmečkih uporov

Več

https://www.schloesserstrasse.com/si/dvorac-orsic?fbclid=IwAR2O9iMbqUgJc4kpo7dO2VS_eJonf6sZTbNAHO1Mu97_4vqrcy4Ci7oHb3Q


Ko si zaželite sproščenega oddiha v naravi, vljudno vabljeni v
prečudoviti svet Pomurja.

Na razvojnem območju projekta GardEN, na območju med
Moravskimi Toplicami in Lentijem, obstajajo številne danosti, ki v
obliki razvitih izdelkov vzpostavljajo ponudbo, ki ustreza trendom
sodobnega slow turizma. Poseben poudarek se namenja
ohranjanju kulturne in naravne dediščine.

Napolnite se z energijo v energijskih parkih tega čezmejnega
območja.

Projekt je sofinanciran v okviru programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija–Madžarska.

Vabljeni!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

GardEN

Več

http://www.si-hu.eu/garden/?fbclid=IwAR0BTCw9J0ym-7kQ1h5JeIRZ5F0jW9nmgTYmZ306RurbOf0XGljoKw5AmDg


Odpravite se na popotovanje po Deželi prazgodovinskih gradišč -
Kaštelirjev, od Krasa preko Brkinov, Čičarije in Istre do Kvarnerja!

Popotovanje lahko načrtujete tako z mobilno aplikacijo Kaštelir kot
z obiskom spletnega vodiča.

Na spletni strani je predstavljenih več kot 50 gradišč na slovenski in
hrvaški strani, 8 botaničnih poti, množične kolesarske poti,
kulturna dediščina in naravne vrednote ter vsa turistična ponudba
ob poteh.

Projekt je sofinanciran v okviru programa Interreg VA Slovenija -
Hrvaška.

Vabljeni!

IDEJE ZA IZLET - Po poteh evropskih sredstev

Dežela prazgodovinskih gradišč - Kaštelirjev

Več

https://www.kastelir.eu/?fbclid=IwAR3UHWfMDvz6wcKbDmQlTdIliumBOUS3uVJTUE9dCWGxlBwb0adVNln-XBY
https://www.kastelir.eu/?fbclid=IwAR3UHWfMDvz6wcKbDmQlTdIliumBOUS3uVJTUE9dCWGxlBwb0adVNln-XBY


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

Norveški finančni mehanizem in 
Finančni mehanizem EGP 2014–2020

https://www.interregeurope.eu/
https://www.ita-slo.eu/
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hr.eu/si2/
http://www.si-hu.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.norwaygrants.si/


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


AVTORJI FOTOGRAFIJ
 Reuters/File photo

 Pixabay

 Arhiv SVRK, Polona Avanzo, Klemen Razinger

 Stock.adobe.com

 Slovenia.info  (Alan Kosmač; Jacob Riglin (Beautiful Destinations); Ernad Ihtijarević
(Mediaspeed) IN Alex Štokelj (arhiv Invida d.o.o.))

 iStock

 Občina Ajdovščina

 www.schloesserstarsse.com

 Sklad skladov, N banka (NLB Group)

 bic-lj.si

 FB profil Slovenian Consulate South Australia (meeting.mountains)

 wwwsi-hu.eu

OBLIKOVANJE, UREJANJE IN LEKTURA
 Klavdija Operčkal

 Marjanca Scheicher

 Beti Blagus

 Sergeja Kariž 
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