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Gasilska zveza Slovenije
Gorska reševalna zveza Slovenije
Podvodna reševalna služba
Jamarska reševalna služba
Kinološka zveza Slovenije
Zveza društev in klubov vodnikov reševalnih psov Slovenije
Zveza tabornikov Slovenije
Zveza Slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Rdeči Križ Slovenije
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor - MEEL
Zveza radioamaterjev Slovenije
Inštitut Jožef Štefan - ELME
TKI Hrastnik - reševanje ob nesrečah s klorom
Premogovnik Velenje - reševanje ob rudniških nesrečah
Medicinska fakulteta - enota za identifikacijo oseb
Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
Združenje Slovenskih poklicnih gasilcev
Skupnost gasilsko reševalnih zavodov
Veterinarska fakulteta
Nacionalni inštitut za biologijo
ARSO, Mobilna enota meteorologijo in hidrologijo
Geografski inštitut Antona Melika pri SAZU
Zavod RS za gozdove
Gozdarski inštitut
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Inštitut za vode Republike Slovenije
Združenje mestnih občin
Združenje občin Slovenije
Skupnost občin Slovenije
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Informacija o možnih virih črpanja evropskih sredstev na področju
zaščite, reševanja in pomoči

Spoštovani!
Uprava RS za zaščito in reševanje si je v sodelovanju s Službo vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko prizadevala v programskih dokumentih, namenjenih evropskemu
teritorialnemu sodelovanju (ETS) v obdobju 2014-2020, zagotoviti nastavke za črpanje
evropskih EU sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči.
V okviru ETS je projekte s področja zaščite, reševanja in pomoči možno prijaviti na razpise v
okviru dveh tematskih ciljev, ki se nanašata na izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in na
varstvo okolja.
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Skladno s tem vas vabimo, da spremljate razpise ETS, ki omogočajo sofinanciranje projektov s
področja zaščite, reševanja in pomoči v okviru spodaj navedenih programov:
PROGRAM:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije
(INTERREG SI-AT)
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške
(INTERREG SI-HR)
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Italije (INTERREG
SI-IT)
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske
(INTERREG SI-HU)
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom
(INTERREG ALPINE SPACE)
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi
(INTERREG DANUBE)
Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadranskojonskem morju (INTERREG ADRION)
Transnacionalno sodelovanje držav ob
Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)
Transnacionalno sodelovanje držav Srednje Evrope
(INTERREG CENTRAL EUROPE)

OBJAVA RAZPISA:
http://84.39.218.252/si2/
http://www.si-hr.eu/si2/
http://www.ita-slo.eu/
http://www.si-hu.eu/
http://www.alpine-space.eu/
http://www.interreg-danube.eu/
http://www.adrioninterreg.eu/
http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html
http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

V zvezi s spremljanjem omenjenih razpisov vam svetujemo, da se povežete z razvojnimi
agencijami, ki delujejo na vašem območju in dobro poznajo proces priprave projektnih prijav in
zagotavljanja skladnosti projektne ideje s programskimi cilji.
Uprava RS za zaščito in reševanje se zaradi načina financiranja, ki za neposredne proračunske
uporabnike ne predvideva sredstev, v projekte ETS ne more vključiti kot partner. Kljub temu vas
vabimo, da nas seznanite z vašo prijavo na razpis.
Poleg razpisov v okviru ETS vas vabimo, da spremljate tudi razpise Generalnega direktorata
Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito http://ec.europa.eu/echo/fundingevaluations/financing-civil-protection/calls-for-proposal_en in razpise v okviru Norveškega in
EGP finančnega mehanizma http://www.norwaygrants.si/

S spoštovanjem,
Pripravila:
Lucija Jereb
Višja svetovalka I

Poslano:
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