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»Makroregionalna strategija« je okvir medvladnega 

sodelovanja potrjen s strani Evropskega sveta; kjer je to 

možno se nacionalni interesi posameznih držav na nivoju 

(makro) regije uskladijo in s tem lažje implementirajo ter 

tako bolj učinkovito prispevajo k razvoju posamezne države 

in sočasno celotne regije. Pripoznana vidnost regijsko 

usklajenih projektov pomaga pri dostopu do virov 

financiranja. Tako usklajeni pristopi so namreč bolj 

atraktivni za investitorje, pa naj gre za nacionalna sredstva,  

proračun EU s poudarkom na Evropskih strukturnih in 

investicijskih skladih, finančnih instrumentov, vključno z 

novim naložbenim programom EU, ali privatne investitorje. 

   Kaj je makroregionalna strategija? 

Območje Alp je edinstveno prav zaradi izjemnega potenciala svoje dinamičnosti, kljub temu pa se sooča s pomembnimi izzivi, 

kot so: 

• Ekonomska globalizacija, zaradi katere je za konkurenčnost in inovativnost območja treba razviti na znanju in informacijah 

temelječo družbo. 

• Demografske spremembe, za katere je zlasti značilna kombinacija učinkov staranja prebivalstva in novih migracijskih vzorcev. 

• Podnebne spremembe in predvidene posledice za okolje, biotsko raznovrstnost in življenjske pogoje prebivalcev alpskega 

območja. 

• Gospodarjenje z energijo na evropski in svetovni ravni, ki vključuje upravljanje in reševanje energetskih vprašanj na 

trajnosten, varen in učinkovit način. 

• Specifična geografska lega v Evropi, saj predstavlja alpski prostor tranzitno območje, pa tudi območje z izjemnimi 

geografskimi in naravnimi danostmi, ki določajo okvir za vse bodoče smernice razvoja. 
 

Območje Alp sestavljajo ozemlja z različnimi demografskimi, 

socialnimi in ekonomskimi trendi ter z veliko kulturno in 

jezikovno raznolikostjo. Ta raznolikost se odraža v velikih 

razlikah v sistemih upravljanja in v tradicijah. Zaradi skupnih 

posebnosti alpskega prostora in njegove raznolikosti je torej 

potreba po sodelovanju nujna. 

Alpski prostor predstavlja življenjski in delovni prostor 80 

milijonom prebivalcev, pa tudi privlačno turistično 

destinacijo za milijone vsakoletnih obiskovalcev. Alpe so 

naravni zalogovnik vode za vso Evropo, po vsem svetu pa so 

znane po svojih naravnih lepotah, po pestrosti pokrajine, po 

bogati biotski raznovrstnosti in po kulturni dediščini.  

 

 

   Zakaj makroregionalna strategija za Alpe? 
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Makroregionalna strategija za Alpe je tudi priložnost za izboljšanje čezmejnega sodelovanja v alpskih državah, pa tudi za 

opredelitev skupnih ciljev in njihovo učinkovitejše izvajanje na ravni nadnacionalnega sodelovanja. Za obvladovanje teh 

izzivov je potrebno okrepiti sodelovanje med regijami in državami. 

Ta strategija zadeva 7 držav, od katerih je 5 držav članic EU (Avstrija, Francija, Nemčija, Italija in Slovenija) in 2 državi 

nečlanici (Liechtenstein in Švica), ter 48 regij. 

 

Glavni cilj Strategije EU za Alpsko regijo je zagotoviti, da bo 

slednja še naprej ohranila svojo vlogo enega najbolj privlačnih 

območij v Evropi, hkrati pa kar najbolj učinkovito izkoristila 

svoje posebnosti kot priložnost za trajnostni in inovativni 

razvoj v evropskem kontekstu. 

Strategija se bo osredotočila na območja s skupnim 

(makro)regionalnim interesom. Zato morajo prednostna 

področja in izbrani specifični cilji odražati resnično zavezanost 

k skupnim prizadevanjem za doseganje poenotenih rešitev za 

izkoriščanje priložnosti ter lastnega potenciala in 

obvladovanje izzivov. 

 

Poglavitni izziv Alpske regije je uravnovesiti razvoj in varstvo z 

inovativnimi pristopi za okrepitev tega območja, ki leži v srcu 

Evrope in nudi življenjski prostor ljudem in naravi, pa tudi 

prostor za razvijanje gospodarskih in socialnih dejavnosti na 

trajnosten način. 

Povečanje privlačnosti in konkurenčnosti Alpske regije ter 

zmanjševanje socialnih in teritorialnih neenakosti za 

trajnostno in vključujočo rast regije predstavljata specifičen 

prispevek k razvoju regije v skladu s cilji Strategije Evropa 

2020. 

Strategija ES za alpsko regijo (EUSALP) cilja na zagotavljanje 

povezanosti z obojestransko koristjo med gorskimi 

podeželskimi območji v srcu regije in okoliškimi nižinskimi in 

urbanimi predeli, pri čemer se na fleksibilen način 

upoštevajo tudi že obstoječi odnosi med tema dvema 

predeloma. 

 

   Poslanstvo 

 

Navedeni poglavitni cilj Strategije se bo dosegel z izvajanjem 

naslednjih treh tematskih stebrov in prednostnih nalog: 

 

http://www.eu-skladi.si/
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Makroregionalna strategija za Alpe – uvodna konferenca v Sloveniji,  
25. in 26. januar 2016 

 
V okviru strategije bo več kot 80 milijonov 
državljanov skupaj obravnavalo gospodarske, 
socialne in ozemeljske izzive, značilne za alpsko 
makroregijo. Strategija EUSALP se osredotoča 
predvsem na spodbujanje inovativnega in 
trajnostnega modela rasti. Sedem držav makroregije 
bo lahko okrepilo sodelovanje na področjih raziskav 
in inovacij, podpore MSP, mobilnosti, turizma, 
varstva okolja in upravljanja energetskih virov. 

Ta dogodek, ki sta ga skupaj organizirala Evropska 
komisija in slovensko ministrstvo za zunanje zadeve, 
je združil ključne zainteresirane strani, ki sodelujejo 
pri upravljanju in izvajanju strategije EUSALP, ter jim 
ponudil priložnost, da izrazijo svoja stališča in zamisli 
o najboljših delovnih metodah in učinkovitem 
upravljanju strategije. 

 

 

Evropska komisarka za regionalno politiko Corina Creţu je ob tem dejala: 
„Alpska regija je eno od najbolj dinamičnih, inovativnih in konkurenčnih 
območij v Evropi, vendar je treba odpraviti preostala socialno-
ekonomska neravnotežja. To je tudi namen strategije EU za alpsko 
regijo – v celoti izkoristiti potencial 48 sodelujočih regij (regij držav 
članic in nečlanic EU) ter zagotoviti, da nobena lokalna skupnost, regija 
ali prebivalec ne bodo zapostavljeni. Zdaj morajo besede postati 
dejanja.“ 

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je povedala: „Skozi Alpe 
potekajo štirje od devetih evropskih prometnih koridorjev, zato je ta 
regija vozlišče s še posebej občutljivim okoljem. Ker je Evropa odvisna 
od povezljivosti alpske regije, je izredno pomembno, da si prizadevamo 
za kar največjo trajnost. Strategija EU za alpsko regijo ponuja vizijo in 
vodstvo za soočenje s tem izzivom.“ 

 
Podpredsednik slovenske vlade in minister za 
zunanje zadeve Karl Erjavec je dodal: »Lega na 
stičišču Alp, Dinarskega gorovja in Sredozemlja 
Sloveniji omogoča, da sodeluje v treh od štirih 
obstoječih makroregionalnih strategij EU. Alpska 
regija se mora kot najbolj obetavna evropska 
gospodarska regija odzvati na trenutne izzive in 
vprašanja, s katerimi se spopadata Evropa in svet – 
številne rešitve in odgovori pa bodo odvisni od naše 
sposobnosti tesnega sodelovanja. Počaščen in 
ponosen sem, da je bilo prav Sloveniji prvi zaupano 
predsedovanje alpski makroregiji v letu 2016. Za 
Slovenijo je to tudi simbolnega pomena, saj v tem 
letu praznujemo 25. obletnico samostojnosti naše 
države.« 

 

Po plenarnem zasedanju je bila potrjena skupna ministrska izjava o 

sistemu upravljanja za izvajanje strategije EU za alpsko regijo. Plenarnim 

zasedanjem, ki so bila organizirana prvi dan in so bila namenjena 

razpravi, so naslednji dan sledile tehnične delavnice o štirih ciljih 

EUSALP. To je bila priložnost za predstavitev nove strukture strategije in 

konkretnih predlogov za njeno optimalno delovanje v okviru upravljanja 

na več ravneh.  

 

Nacionalna koordinatorka za EU makroregije:  
mag. Andreja Jerina, Ministrstvo za zunanje zadeve  

 
Koordinatorka akcijske skupine 9: ekološka povezanost 
Tina Trampuš, Zavod RS za varovanje narave 
 

 

Foto: Tamino Petelinšek 

 

http://www.eu-skladi.si/


 

 

 

 

 

              Neposredne potrditve projektov 
 

Program Prvi izziv 2015 

 Program Prvi izziv 2015 izvaja Zavod RS za zaposlovanje. 

Namen razpisa:  Namen programa je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki so vsaj 3 mesece vodene v 

evidenci brezposelnih oseb, kar jim bo omogočilo integracijo v delovno okolje, ter izboljševalo njihovih zaposlitvenih možnosti. 

Dodana vrednost programa je prispevek k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposljivosti ciljne skupine, kot tudi zmanjševanje 

neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. 

Rok za prijave: 30. 6. 2016 

Povezava do razpisa 
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Aktualni razpisi  
          

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade 

in Kohezijski sklad, je izdala naslednjo odločitev o finančni podpori projektom 2014 – 2020:  

»Zdrav življenjski slog«: za program v vrednosti  nekaj manj kot 4,9 milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval nekaj 

več kot 3,9 milijona evrov. 

Namen programa je zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo in s tem 

povečati njihovo gibalno zmogljivost ter oblikovati trajne navade za redno ukvarjanje s športom in privzemanje zdravega 

življenjskega sloga. 

POZOR! 

Javni razpis, na keterega se lahko prijavi osnovna šola, zavod, registriran za dejavnost v športu ali športno društvo v javnem 

interesu (nacionalna panožna športna zveza, športni klub idr.) bo objavljen jutri v Uradnem listu RS in spletnih straneh 

http://www.zsrs-planica.si/ in www.eu-skladi.si . Obdobje izvajanja programa je od 1. 12. 2015 do 31. 8. 2017. 

 

 

 

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja mladih iskalcev prve zaposlitve - 

pripravnikov na področju socialnega varstva 

Namen razpisa:  Večja zaposljivost oseb s stopnjo in vrsto izobrazbe, ki je določena za strokovne delavce v ZSV; krepitev 

socialnovarstvenega sektorja za izvajanje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem zagotavljanje kakovostnejših 

storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov. 

Ciljna skupina:  mladi, stari do vključno 29 leta , ki so prvi iskalci zaposlitve na področju socialnega varstva, ki iščejo zaposlitev 

po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje 69. člen ZSV - pripravniki. 

Rok za prijave: 29. 1. 2016 

Povezava do razpisa 

 

http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/prvi-izziv-2015-za-zaposlitev-skoraj-tri-tisoc-mladih
http://www.eu-skladi.si/
http://www.zsrs-planica.si/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.szslo.si/3Dejavnosti/34Pripravnistvo.htm
http://www.szslo.si/3Dejavnosti/34Pripravnistvo.htm
http://www.szslo.si/3Dejavnosti/34Pripravnistvo.htm
http://www.szslo.si/3Dejavnosti/34Pripravnistvo.htm
http://www.szslo.si/3Dejavnosti/34Pripravnistvo.htm
http://www.szslo.si/3Dejavnosti/34Pripravnistvo.htm
http://www.szslo.si/3Dejavnosti/34Pripravnistvo.htm
http://www.szslo.si/3Dejavnosti/34Pripravnistvo.htm
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Aktualni razpisi ETS 
          
Namen razpisa:  Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, ohranjanje in promocija kulturne in naravne dediščine, 

razvoj skupnih turističnih produktov, izboljšanje pogojev za izkoriščenje skupnega čezmejnega podjetniškega potenciala, 

socialni, kulturni in regionalni razvoj. 

Upravičenci: Podjetja (vključno z MSP); Grozdi in omrežja (vključno z grozdi in mrežami MSP); Turistične institucije, zveze in 

agencije; Raziskovalne institucije; Univerze in druge institucije za akademsko ali višjo izobrazbo ter tehnološko ali poslovno 

usmerjene srednje šole; Organizacije in institucije za usposabljanje in izobraževanje; Institucije in organizacije, ki zastopajo 

gospodarske in socialne interese zaposlenih/delodajalcev; Nacionalne, lokalne in regionalne (javne) oblasti; Lokalne/regionalne 

institucije, razvojne organizacije in mreže; drugi. 

 

Rok za prijave: prvi rok do 16. 2. 2016 

Povezava do razpisa 

 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A 

Slovenija-Avstrija 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A 

Slovenija-Madžarska 

Namen razpisa: Razvoj produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, spodbujanje sodelovanja med javnimi in 

nevladnimi organizacijami za razvoj skupnih rešitev na področju varstva okolja, zdravstvenih in socialnih storitev, zaposlovanja 

in kulture ter pomagal izboljšati institucionalno sposobnost organizacij, ki bodo vključene v program. 

Upravičenci: lokalne, regionalne, javne in državne javne uprave/institucije in njihove organizacije; podjetja v državni lasti; 

nevladne organizacije; neprofitne organizacije; turistična društva; organizacije za upravljanje turističnih destinacij; cerkvene 

institucije/organizacije na Madžarskem; zbornice in strokovna združenja; EZTS; izobraževalne ustanove; zdravstvene ustanove; 

uradi za zaposlovanje; kulturne institucije in organizavcije; akterji na področju preprečevanj tveganj in obvladovanja izrednih 

razmer 

Rok za prijave: prvi rok do 16. 2. 2016 

Povezava do razpisa 

 Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A 

Slovenija-Hrvaška 

Namen razpisa: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma; Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in 

spodbujanje eko-sistemskih storitev; Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna 

čezmejna območja. 

Upravičenci: Lokalni, regionalni in nacionalni organi (npr. občine, regije...), Neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali 

zasebnem pravu – pravne osebe, ki delujejo na področju kulturne ali naravne dediščine, razvoja trajnostnega turizma ali 

sorodnih storitev (npr. muzeji, organi upravljanja območij Natura 2000 in zavarovanih območij, regionalne razvojne agencije, 

organizacije za upravljanje turističnh destinacij, nevladne organizacije, društva...); Mala in srednje velika podjetja. 

Rok za prijave: prvi rok do 11. 3. 2016 

Povezava do razpisa 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
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Obvestila 
lala Nacionalni informativni dan ob objavi 1. razpisa Jadransko-jonskega 

transnacionalnega (ADRION) programa 

Videospoti z Juretom Godlerjem 

 

Slovenija nadpovprečno uspešna pri črpanju EU sredstev - 4. mesto med državami 

članicami EU 

 

Kdaj:  22. februar 2016 

Kje: Ljubljana 

Prijave so možne na naslednji povezavi. 

Slovenija izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 zaključuje izjemno uspešno, kar je 

zasluga vseh, ki so vključeni v njeno izvajanje – vlade in ministrstev, upravičencev ter drugih vključenih. Po zadnjih podatkih 

se naša država v primerjavi z ostalimi državami članicami Evropske unije uvršča na odlično 4. mesto. 

  V devetih letih izvajanja finančne perspektive je bilo skupno 

podprtih več kot 5000 projektov. V Sloveniji ni regije ali občine, 

kjer ne bi bilo projekta, sofinanciranega iz evropskih skladov, v 

njihovem okviru pa je bilo npr. ustvarjenih več kot 45.000 

delovnih mest, v investiranje v vse oblike znanja pa vključenih 

preko 610.000 oseb. Projekti so med drugim prispevali k 

zmanjševanju razlik v razvitosti med slovenskimi statističnimi 

regijami, dvigu konkurenčnosti in inovativnosti Slovenije, 

ustvarjanju pogojev za dvig dodane vrednosti, varovanju 

vodnih virov in kulturne dediščine, izkoriščanju čezmejnega 

podjetniškega potenciala in posledično k boljšim pogojem za 

življenje državljank in državljanov. 

Več o dosežkih v kratkem video spotu in zloženki. 

EU sredstva, Nordijski center Planica za uspehe slovenskih športnikov 
 
Jure Godler in Vesna Fabjan: Nordijski center Planica - evropska sredstva 

Jure Godler, Alenka Čebašek in Anamarija Lampič: Nordijski center Planica 

Jure Godler, Nika Razinger in Lea Einfalt: Nordijski center Planica 

Jure Godler, Miha Šimenc in Boštjan Klavžar: Nordijski center Planica 

 

Pogledate si lahko duhovite promocijske videospote, ki so bili posneti v Planici z Juretom godlerjem. 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/aktualno/novice/sprememba-datuma-informativnega-dneva-ob-1-razpisu-jadransko-jonskega-transnacionalnega-programa
https://www.youtube.com/watch?v=vXOkBl6s03k
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/dosezki.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u1skTXGPqBw
https://www.youtube.com/watch?v=WfmSjQfwaaU
https://www.youtube.com/watch?v=EV_OngKYJ70
https://www.youtube.com/watch?v=csUdtfjefq8
https://www.youtube.com/watch?v=NrmHgOWghn0


Celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 2014–2020  

 Priročnik za celostno grafično podobo lahko najdete tukaj. Logotipi so dosegljivi na naslednji povezavi. Predstavitveni filmček 

celostne grafične podobe pa najdete tukaj.  

 

Izboljšanje kakovosti zraka v mestih 

 
Evropska komisija postavlja prav poseben izziv za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Nagrada: 3 milijoni evrov! Vse informacije 

na http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air.  

Vodnik po financiranju EU za začetnike 

Vodnik bo v pomoč malim podjetjem, nevladnim organizacijam, mladim, raziskovalcem, kmetom, javnim organom in drugim. 

Vsebuje osnovne informacije in napotila na spletne strani o možnostih financiranja s sredstvi EU v obdobju 2014–2020, 

predvsem pa pojasni kje in kako zaprositi za sredstva ter druga splošna pravila (upravičenost itd.): 

http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl. 
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Obvestila 
lala 

Platforma za izobraževanje odraslih - EPALE 

 Aktualne novice v izobraževanju odraslih, inovativni pristopi za prenos vsebin, pomembnejši evropski in nacionalni dogodki IO, 

obveščanja o novostih s področja IO, razmišljanja strokovnjakov izobraževanja odraslih. 

Več informacij na povezavi. 

 

www.eu-skladi.si 

Informacije o EU virih financiranja za MSP 

Na tem spletišču boste našli napotke glede pridobivanja sredstev Evropske unije. Tu boste izvedeli več o bankah in skladih 

tveganega kapitala, ki zagotavljajo finančno podporo EU. 

Podrobeneje na: 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm 

 

Portal e-Uprava  

 Enostaven nakup vrednotnice.  

Plačevanje in urejanje ter oddaja vlog preko spleta!  

Mobilna eUprava.  

Uporabnikom je dostopen prenovljen portal eUprava! 

 

https://e-uprava.gov.si/ 

Portal mojaizbira.si  

Spletno mesto www.mojaizbira.si obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Namenjeno je učencem, 

dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski  svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju). Podatki so 

predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo tudi preko 350 video predstavitev 

poklicev. 

Prenova spletne strani mojaizbira.si je bila sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 

 

http://www.eu-skladi.si/ostalo/logotipi/cgp-2014-2020-final
http://www.eu-skladi.si/2014-2020/logotipi-2014-2020
https://www.youtube.com/watch?v=n4n8w9pNo3U
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl
https://ec.europa.eu/epale/sl
http://www.eu-skladi.si/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm
http://www.mojaizbira.si/
http://www.mojaizbira.si/
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Oddajo Prava ideja, ki jo sofinancira EU in v kateri so predstavljeni tudi zanimivi projekti, 
sofinancirani iz EU sredstev, si lahko ogledate ob četrtkih ob 21.30 na TVSLO 1. Za zamudnike 
pa so na voljo v arhivu oddaj.  

Finančni instrumenti 

Do leta 2020 bo v okviru izvajanja evropske kohezijske politike velik poudarek na t.i. finančnih instrumentih. Kaj in za koga so 

finančni instrumenti si lahko na kratko ogledate na naslednji povezavi: https://vimeo.com/116960592. Več informacij pa lahko 

pridobite na platformi https://www.fi-compass.eu/. 

Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem 

povezanih instrumentov EU 

 
 Ta vodnik pojasnjuje, kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov in kako jih je mogoče 

dopolnjevati z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije. 

 Dokument je dostopen tukaj. 

Materiali: Kohezijska politika 2014–2020    

Materiali DG Regia o kohezijski politiki v 2014–2020 v slovenščini, ki jih lahko brez težav uporabljate – infografika, video, 

brošure, podatki po državah, preglednice in predstavitve,  se nahajajo na naslednji povezavi. 

Panorama pa je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o akterjih na področju regionalnega razvoja.  

 

Več si lahko preberete tukaj v zimski številki. 

 

 

 Obvestila 
lala 

Večletni finančni okvir za različne programe 

EU politike se izvajajo skozi vrsto različnih programov in vrst financiranja, kar zagotavlja finančno podporo tisočim 

upravičencem kot so kmetje, študenti, raziskovalci, nevladne organizacije, podjetja, mesta, regije in mnogi drugi.  

Programe večletnega finančnega okvirja 2014–2020 z višino predvidenih sredstev in njihovo zakonodajno podlago si lahko 

preberete tukaj. 

Oddaja prava ideja   

Poslovne krivulje - Evropska pomoč mladim isklacem zaposlitve 

Poslovne krivulje na Valu 202 so bile namenjene mladim iskalcem zaposlitve. Predstavili so tudi nove razpise, ki so sofinancirani 

z evropskimi sredstvi. 

Posnetek lahko poslušate na naslednji povezavi.  

http://www.eu-skladi.si/
http://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv
https://vimeo.com/116960592
https://www.fi-compass.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2015/panorama-55-delivering-the-eu-s-investment-policy
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
http://val202.rtvslo.si/2016/01/poslovne-krivulje-10/


 

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe Programa 

razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2016. 

 

Kontakt 

Oblikovala in uredila: 

Nataša Rojšek   
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) 

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog informiranja in obveščanja javnosti, 
se lahko obrnete na kontaktno osebo za informiranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja: 

 

 Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si     
 

Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko predlagate primere 

dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo še učinkoviteje dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na 

elektronski naslov info.svrk@gov.si. 

 

 

Prijetno branje vam želimo. 

Obvestila 
lala 

Predhodno usposabljanje za vključitev v ukrep KOPOP iz PRP 2014–2020 

 Vse upravičence, ki se nameravate v letu 2016 vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja 

podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (ukrep KOPOP), obveščamo, da morate do konca januarja 2016 opraviti 

šesturno predhodno usposabljanje. Udeležba na predhodnem usposabljanju je eden od pogojev za vstop v ukrep KOPOP. 

Predhodna usposabljanja se izvajajo do 29. januarja 2016. Podrobnejše informacije o teh usposabljanjih lahko dobite na 

območnih kmetijsko gozdarskih zavodih KGZS. 

E-novice PRePlet  

 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 

Vabilo k sodelovanju – primeri projektov in praks Programa razvoja podeželja »Kako z evropskimi 

kmetijskimi sredstvi razvijamo slovensko podeželje?« 

Več informacij in pogojih za sodelovanje lahko pogledate na naslednji povezavi.  

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsak teden izdaja e-novice PRePlet, ki se navezujejo na program razvoja 

podeželja. Vse številke in prijave so dosegljive na naslednji povezavi. 

Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014-2020 je Slovenija s strani ESPR prejela 24.809.114,00 EUR, če znesku ESPR dodamo še 

sredstva proračuna RS je za izvajanje ukrepov OP ESPR 2014-2020 na voljo 32.647.360,88 EUR. 

Več na http://www.ribiski-sklad.si/. 

http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/3_Javni_razpisi/Terminski_na%C4%8Drti/2016_1_4_Okvirni_terminski_nacrt_JR_PRP.pdf
http://www.eu-skladi.si/
mailto:natasa.rojsek@gov.si
mailto:info.svrk@gov.si
http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/sporocila-za-javnost/505-19-1-2016-predhodno-usposabljanje-za-vkljucitev-v-ukrep-kopop-iz-prp-2014-2020
http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/sporocila-za-javnost/505-19-1-2016-predhodno-usposabljanje-za-vkljucitev-v-ukrep-kopop-iz-prp-2014-2020
http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/sporocila-za-javnost/izpostavljena-sporocila-za-javnost/444-vabilo-k-sodelovanju-primeri-projektov-in-praks-programa-razvoja-podezelja-kako-z-evropskimi-kmetijskimi-sredstvi-razvijamo-slovensko-podezelje
http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/sporocila-za-javnost/izpostavljena-sporocila-za-javnost/444-vabilo-k-sodelovanju-primeri-projektov-in-praks-programa-razvoja-podezelja-kako-z-evropskimi-kmetijskimi-sredstvi-razvijamo-slovensko-podezelje
http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/sporocila-za-javnost/izpostavljena-sporocila-za-javnost/444-vabilo-k-sodelovanju-primeri-projektov-in-praks-programa-razvoja-podezelja-kako-z-evropskimi-kmetijskimi-sredstvi-razvijamo-slovensko-podezelje
http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/e-novice-preplet
http://www.ribiski-sklad.si/

