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REGIOSTARS je vsakoletni natečaj, ki ga od leta 2008 organizira GD REGIO; natečaj je postal 

evropski znak odličnosti za projekte, ki jih financira EU in ki prikazujejo vpliv ter inkluzivnost 

regionalnega razvoja. Z letom 2023 uvajamo nekaj novosti, med katerimi je prva ta, da bodo lahko 

projekti tekmovali v šestih kategorijah, ki so podrobno opisane spodaj in bodo ostale 

nespremenjene skozi vsa leta. Natečaj REGIOSTARS je s ponujanjem rešitev za skupne izzive 

in izkoriščanjem največjih priložnosti navdihnil regije za izvajanje še učinkovitejše regionalne 

politike EU. Spodbujamo prijave iz primerjalno manj razvitih regij v Evropi in z vseh programskih 

področij. Spletna platforma za prijave je odprta od 27. februarja do 31. maja 2023. 

 

Nagrade REGIOSTARS se podeljujejo projektom v šestih tematskih kategorijah: 

 

• Kategorija 1) KONKURENČNA IN PAMETNA EVROPA  

• Kategorija 2) ZELENA EVROPA  

• Kategorija 3) POVEZANA EVROPA 

• Kategorija 4) SOCIALNA IN VKLJUČUJOČA EVROPA  

• Kategorija 5) EVROPA, KI JE BLIŽJE DRŽAVLJANOM 

• Kategorija 6) TEMA LETA (Evropsko leto spretnosti 2023) 

 

Spremenjen je bil tudi izbirni postopek. Najprej bo žirija, sestavljena iz akademikov na visoki ravni 

z ustreznih področij, ocenila posredovane prijave in izbrala finaliste, nato pa bodo finalisti 

povabljeni na »zaključni krog« izbora med Evropskim tednom regij in mest v Bruslju. 

 

Tako kot prejšnja leta bo lahko javnost glasovala za svojega najljubšega finalista za nagrado po 

izboru javnosti. Vsi zmagovalci bodo razglašeni na slovesnosti REGIOSTARS 16. novembra 2023 

v Ostravi na Češkem. 

 

Zmagovalci šestih kategorij bodo osvojili lokalno komunikacijsko kampanjo, izvedeno v 

sodelovanju z DG REGIO, s katero bodo lahko promovirali nagrajene dejavnosti v regiji.  

 

V tem vodniku za prijavitelje so na voljo vse potrebne informacije, s katerimi lahko s svojim 

projektom zmagate. Poleg podrobnega opisa kategorij nagrad ter meril za upravičenost in 

osvojitev nagrad vsebuje tudi praktične informacije o postopku prijave.  

 

Veselimo se vaše projektne prijave in vam želimo veliko sreče! 

Ekipa REGIOSTARS 
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Kategorija 1 se osredotoča na projekte, ki podpirajo cilj politike 1, tj. ustvarjanje konkurenčne in 

pametne Evrope s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne 

povezljivosti IKT. 

Enotni trg je v središču evropskega projekta, saj omogoča prost pretok ljudi, storitev, blaga in 

kapitala, ponuja priložnosti za evropska podjetja ter večjo izbiro in nižje cene za potrošnike. 

Državljanom omogoča, da potujejo, živijo, delajo ali študirajo, kjer koli želijo. Na splošno pomaga 

evropskim mestom in regijam pri poglobljenem vključevanju v Evropsko unijo. Glavni cilj je 

zagotoviti enotni trg brez trenj, na katerem lahko podjetja vseh velikosti in iz vseh sektorjev 

konkurirajo pod enakimi pogoji ter razvijajo, tržijo in uporabljajo digitalne tehnologije, izdelke in 

storitve v obsegu, ki povečuje njihovo produktivnost in globalno konkurenčnost, potrošniki pa so 

lahko prepričani, da so njihove pravice zaščitene. Evropska unija si z enotnim trgom prizadeva 

okrepiti svoj položaj na svetovnem trgu, postati globalni digitalni akter ter zagotoviti pošteno in 

konkurenčno digitalno gospodarstvo, kot je določeno v evropski digitalni strategiji »Evropa, 

pripravljena na digitalno dobo«. Cilj digitalne strategije EU je, da bi ta preobrazba koristila ljudem 

in podjetjem, hkrati pa pomagala doseči cilj podnebno nevtralne Evrope do leta 2050. 

Iščemo dobre projekte, ki spodbujajo inovativno in pametno gospodarsko preobrazbo ter 

regionalno povezljivost IKT. To vključuje projekte, ki izboljšujejo procese digitalizacije in 

prikazujejo inovativne pristope k izvajanju strategij RIS, ki vključujejo zainteresirane strani. 

Dobrodošli so projekti, ki pripravljajo evropska MSP na konkuriranje v globaliziranem 

gospodarstvu in lahko vključujejo na primer dejavnosti, ki razvijajo nove tehnologije in izdelke, 

izboljšujejo inovacijske sisteme, krepijo konkurenčnost z oblikovanjem in ustvarjalnimi panogami, 

spodbujajo socialno podjetništvo, krepijo socialne in storitvene inovacije, podpirajo nove poslovne 

modele in inovacije, ki temeljijo na praksi. Takšni projekti bi lahko prispevali k trajnostnim 

regionalnim inovacijskim sistemom in spodbujali trg dela v digitalnih panogah.  

Uporabne povezave 

• Evropska digitalna strategija: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/europe-fit-digital-age_en  

• Evropska industrijska strategija: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en  

• Platforma za pametno specializacijo: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu  

• Strategija evropskega enotnega trga: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-

market/single-market-strategy_en   

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_en
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Kategorija 2 se osredotoča na projekte, ki podpirajo cilj politike 2, tj. doseganje zelene in 

odporne Evrope, ki spodbuja prehod na čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, 

krožno gospodarstvo, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, preprečevanje in 

obvladovanje tveganj ter trajnostno mobilnost v mestih. 

Evropska unija si prizadeva postati prva podnebno nevtralna celina do leta 2050. Z ambicioznim 

Evropskim zelenim dogovorom želi Evropska unija izboljšati blaginjo in zdravje državljanov ter 

prihodnjih generacij z zagotavljanjem (1) svežega zraka, čiste vode, zdrave zemlje in biotske 

raznovrstnosti, (2) obnovljenih, energetsko učinkovitih stavb, (3) zdrave in dostopne hrane, (4) 

več javnega prevoza, (5) čistejše energije in vrhunskih čistih tehnoloških inovacij, (6) trajnejših 

izdelkov, ki se lahko popravijo, reciklirajo in ponovno uporabijo, (7) na prihodnost usmerjenih 

delovnih mest in usposabljanja za prehod ter (8) globalno konkurenčne in odporne industrije. 

Zeleni dogovor je pomemben okvir. Z načrtom REPowerEU želi EU podpreti varčevanje z 

energijo, proizvodnjo čiste energije in diverzifikacijo oskrbe z energijo. Za doseganje podnebne 

nevtralnosti je Komisija predlagala evropski podnebni zakon, ki določa tudi nov, bolj ambiciozen 

cilj zmanjšanja neto izpustov toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z letom 

1990. V središču Evropskega zelenega dogovora je ohranjanje in zaščita evropskih morij, 

oceanov in okolja, ki so vir naravnega in gospodarskega bogastva Evrope. Zeleni dogovor EU na 

primer predvideva, da bo do leta 2030 posajenih tri milijarde dodatnih dreves. Na splošno 

vključuje zaščito biotske raznovrstnosti in ekosistemov EU, zmanjšanje onesnaževanja zraka, 

vode in tal, prehod na krožno gospodarstvo, izboljšanje ravnanja z odpadki ter zagotavljanje 

trajnosti modrega gospodarstva in ribiškega sektorja. Evropa si prizadeva tudi za spremembe v 

kmetijskem in živilskem sistemu, da bi EU postala vodilna na svetu z vidika varnosti, zanesljivosti 

oskrbe, prehrane in kakovosti.  

Iščemo dobre projekte, ki spodbujajo bolj zeleno in odpornejšo Evropo ter pomagajo doseči cilje 

Zelenega dogovora Evropske unije o podnebni nevtralnosti in izboljšati okoljske razmere. Projekti 

lahko med drugim vključujejo naložbe v zelene pobude, ki izboljšujejo kakovost zraka in vode, 

spodbujajo trajnostno kmetijstvo in ohranjajo okoljske sisteme. Značilnosti takšnih projektov so 

lahko tudi ustvarjanje učinkovitega krožnega gospodarstva, preoblikovanje v gospodarstvo z 

učinkovito rabo virov ali prehod na obnovljive vire energije.  

Uporabne povezave 

• Evropski zeleni dogovor: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/european-green-deal_en  

• Od kmetije do vilic: https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en 

• Okoljska politika: https://environment.ec.europa.eu/index_en 

  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
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Kategorija 3 se osredotoča na projekte, ki podpirajo cilj politike 3, tj. izboljšanje mobilnosti in 

povezljivosti. 

Povezana, sodobna, varna in pametna infrastruktura bo ključna za doseganje kohezije in 
uresničevanje Evropskega zelenega dogovora. Evropska unija je zato zavezana podpirati razvoj 
visoko zmogljivih, trajnostnih in učinkovito povezanih vseevropskih omrežij na področju prometa, 
energetike in digitalnih storitev. Cilj prometne politike na evropski ravni je zagotoviti nemoten, 
učinkovit, varen in prost pretok ljudi in blaga po vsej EU s pomočjo integriranih omrežij, ki 
uporabljajo vse vrste prometa (cestni, železniški, vodni in zračni). Energetska politika si prizadeva 
za celinski energetski sistem, v katerem se energija prosto pretaka prek meja, ki temelji na 
konkurenci in po potrebi učinkovito ureja energetske trge na ravni EU, ter za varno oskrbo 
državljanov z energijo. Energetska unija kot taka opredeljuje cilj odporne energetske unije z 
ambiciozno podnebno politiko v samem središču. To pomeni zagotoviti potrošnikom v EU – 
gospodinjstvom in podjetjem – varno, trajnostno, konkurenčno in cenovno dostopno energijo. 
Hkrati je EU v svoji digitalni strategiji opredelila cilj, da bo Evropa do leta 2030 postala najbolj 
povezana celina. Da bi to dosegla, EU na primer pripravlja usklajena pravila za storitve 
povezljivosti, uvedla je evropski kodeks elektronskih komunikacij, podpira brezžična omrežja, kot 
je 5G, in je odpravila stroške gostovanja v EU. Glavni cilj digitalnega desetletja na področju 
povezljivosti pa je, da do leta 2025 vsako evropsko gospodinjstvo dobi dostop do hitrega 
interneta, do leta 2030 pa do gigabitne povezave. Instrument za povezovanje Evrope omogoča 
naložbe, ki zapolnjujejo manjkajoče povezave v evropski energetski, prometni in digitalni 
hrbtenici. 
 
Iščemo dobre projekte, ki spodbujajo bolj povezano Evropo. To vključuje projekte, ki podpirajo 
učinkovite, varne in okolju prijazne rešitve mobilnosti v EU, ki ustvarjajo pogoje za konkurenčno 
industrijo, ki ustvarja rast in delovna mesta. Slednje lahko vključuje tudi obsežna vprašanja, kot 
so pravice potnikov ali čista goriva. Projekti lahko prispevajo tudi k doseganju ciljev vseevropskih 
omrežij na področju energije, prometa ali digitalne povezljivosti. Projekti lahko izrecno prikazujejo 
razvoj nove energetske ali prometne infrastrukture ali obnovo ali nadgradnjo obstoječe. 
Predstavljajo lahko tudi razvoj varne, zanesljive in trajnostne visoko zmogljive infrastrukture, 
vključno z gigabitnimi omrežji in omrežji 5G, večjo zmogljivost in odpornost digitalnih hrbteničnih 
infrastruktur ali digitalizacijo prometnih in energetskih omrežij. 

Uporabne povezave: 

• Evropska digitalna agenda: 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe  

• Evropska digitalna strategija: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity  

• Energetska politika: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/68/energy-

policy-general-principles  

• Strategija energetske unije: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN  

• Instrument za povezovanje Evrope: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-

europe-facility_en   

• Prometna politika: https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_en   

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_en
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Kategorija 4 se osredotoča na projekte, ki podpirajo cilj politike 4, tj. doseči bolj socialno in 

vključujočo Evropo z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic. 

Evropska unija temelji na vrednotah človeškega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, 

pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. V 

skladu s tem si EU močno prizadeva za boj proti vsakršni diskriminaciji in za večjo enakost 

obravnave vseh Evropejcev, vključno z enakostjo spolov, vključevanjem migrantov in 

dostopnostjo za invalide. Člen 21 Listine EU o temeljnih pravicah pojasnjuje, da je vsaka 

diskriminacija na podlagi spola, rase, barve kože, narodnosti, etničnega ali socialnega porekla, 

genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti 

narodni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti v nasprotju z 

vrednotami evropskega modela družbe in je v EU prepovedana. V skladu s tem 20 načel 

evropskega stebra socialnih pravic usmerja EU k močni socialni Evropi, ki je pravična, vključujoča 

in polna priložnosti za vse. To vključuje enake možnosti in dostop do trga dela, poštene delovne 

pogoje ter pravico do ustrezne socialne zaščite in vključenosti. Akcijski načrt, ki bo sledil, 

zagotavlja doseganje treh ambicioznih ciljev do leta 2030. Prvič: zaposliti vsaj 78 % prebivalstva, 

starega od 20 do 64 let; drugič: vsako leto se mora vsaj 60 % vseh odraslih udeležiti 

usposabljanja; in tretjič: zmanjšati število ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, za 

vsaj 15 milijonov ljudi. 

 

Iščemo dobre projekte, ki prispevajo k bolj vključujoči družbi na splošno, nediskriminaciji vseh 

oseb ter enakosti spolov v EU in zunaj nje. Projekti podpirajo zlasti 20 načel in tri cilje akcijskega 

načrta evropskega stebra socialnih pravic. To lahko na primer vključuje dejavnosti na trgu dela, v 

izobraževalnem sektorju, lokalnih skupnostih in mednarodnih mrežah. Projekti izrecno izkazujejo 

inovativnost v smislu spodbujanja aktivnega vključevanja diskriminiranih oseb ali oseb, ki jim grozi 

diskriminacija, lajšanja ponovnega vključevanja prikrajšanih oseb na trg dela, prispevanja k 

enakosti spolov in raznolikosti s strategijami upravljanja ali ustvarjanja delovnih mest v okviru 

vključevanja in prizadevanj za preprečevanje diskriminacije. Dobrodošli so tudi projekti, ki se 

ukvarjajo z otroki, starejšimi ali zdravstveno oskrbo in prispevajo k dobremu ravnovesju med 

delom in zasebnim življenjem.  

 

Uporabne povezave: 

• Listina EU o temeljnih pravicah: https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-

fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en  

• Evropski steber socialnih pravic: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-

investment/european-pillar-social-rights_en 

• Akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic: https://commission.europa.eu/strategy-

and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-

investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en  

• GD JUST, enakost spolov: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-

rights/gender-equality_en 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en
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Kategorija 5 se osredotoča na projekte, ki podpirajo cilj politike 5, tj. spodbujanje trajnostnega in 

celostnega razvoja vseh vrst ozemelj in lokalnih pobud. 

Evropska unija se zavzema za trajnostni in celostni razvoj mestnih, podeželskih in obalnih območij 

z lokalnimi pobudami. Ključno za doseganje evropske kohezije je premagovanje večtematskih 

izzivov za celostni regionalni razvoj med sektorji. Z uvedbo tega medsektorskega političnega cilja 

želi EU priznati pomen celostnih naložbenih strategij, usmerjenih v različne teritorialne 

razsežnosti – na primer mesta, podeželska območja, metropolitanska območja in funkcionalne 

regije, kjer ljudje delajo, živijo in se dnevno vozijo na delo. EU se tako želi odzvati na izzive, 

ugotovljene na določenem ozemlju, za katere lokalne zainteresirane strani razvijejo lokalne 

rešitve. Izrecna ozemeljska usmerjenost pomeni, da morajo potrebe, izzivi in priložnosti za razvoj 

ustrezati ustreznemu prostorskemu merilu in ozemeljskemu kontekstu. Komisija priznava vlogo 

malih in srednje velikih mest ter pristopov funkcionalnih območij kot pomembnih gonilnih sil za 

vabljivost ter razvoj regij in podeželja, saj ustvarjajo pozitivne učinke prelivanja med mestnimi 

območji in drugimi ozemlji ter krepijo povezave med mesti in podeželjem. V obdobju 2021–2027 

je v vsaki državi članici vsaj 8 % sredstev ESRR namenjenih mestom vseh velikosti ter njihovim 

metropolitanskim in funkcionalnim območjem prek strategij teritorialnega in/ali lokalnega razvoja, 

tj. z uporabo celostnih teritorialnih naložb (ITI), lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), pa 

tudi podobnih orodij, ki podpirajo celostne pristope, ki so jih oblikovale države članice. Teritorialne 

strategije so priložnost za krepitev zmogljivosti in začetek lokalnih ukrepov, ki prispevajo k 

evropskim politikam, vključno z zelenim in digitalnim prehodom. 

 

Iščemo dobre projekte, ki podpirajo izvajanje lokalnih in regionalnih strategij, kot so na primer 

strategije trajnostnega urbanega razvoja ali strategije teritorialnega in lokalnega razvoja. Projekti 

lahko pokažejo tudi posebna področja izboljšav za vsakdanje življenje državljanov in podpirajo 

krepitev zmogljivosti. Cilj projektov je pomagati regiji pri soočanju s posebnimi razvojnimi izzivi na 

funkcionalnem mestnem območju ali ozemlju ter razviti posebne rešitve za prebivalce, ki temeljijo 

na kraju samem. 

Uporabne povezave 

• Evropska državljanska pobuda: https://commission.europa.eu/about-european-

commission/get-involved/european-citizens-initiative_en   

• Teritorialna kohezija: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-

cohesion_en  

• Priročnik o strategijah urbanega razvoja: 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter 

• Priročnik o strategijah teritorialnega in lokalnega razvoja: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788   

https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_en
https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788
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Kategorija 6 je namenjena Evropskemu letu spretnosti 2023. Evropska unija si prizadeva za 
povečanje izpopolnjevanja in preusposabljanje ter razvoj orodij za pridobivanje informacij o 
znanju in spretnostih. 

 

Evropska unija se vse bolj razvija v gospodarstvo, ki temelji na znanju, zato so na njenih trgih 

dela potrebni visoko usposobljeni in kvalificirani delavci. Usposobljeni delavci bodo imeli boljše 

zaposlitvene možnosti in bodo polno vključeni v družbo. To je ključnega pomena za zagotovitev, 

da bodo gospodarsko okrevanje ter zeleni in digitalni prehodi socialno pravični in pošteni. 

Evropsko leto spretnosti bo dalo nov zagon vseživljenjskemu učenju, ki bo ljudem in podjetjem 

omogočilo, da prispevajo k zelenemu in digitalnemu prehodu, ter podprlo inovacije in 

konkurenčnost. Podjetjem, zlasti malim in srednje velikim, bo pomagalo odpraviti pomanjkanje 

znanj in spretnosti v Evropski uniji ter spodbujalo miselnost preusposabljanja in izpopolnjevanja, 

ki ljudem pomaga pridobiti prava znanja in spretnosti za kakovostna delovna mesta. Več kot tri 

četrtine podjetij v EU trdi, da imajo trenutno težave pri iskanju delavcev s potrebnim znanjem in 

spretnostmi; to zlasti velja za delovna mesta v panogah visoke tehnologije in digitalizacije. 

Zahtevni dejavniki Programa znanj in spretnosti za Evropo so med drugim demografske 

spremembe v smeri starajoče se družbe in svetovne krize, ki vplivajo na Evropo. Hiter prehod na 

podnebno nevtralno Evropo in digitalna preobrazba spreminjata način dela, učenja, sodelovanja 

v družbi in vsakdanjega življenja. Evropa lahko te priložnosti izkoristi le, če bodo njeni prebivalci 

pridobili ustrezna znanja in spretnosti. V ta namen je Program znanj in spretnosti za Evropo 

pripravil petletni akcijski načrt z 12 ukrepi, ki naj bi pomagali ljudem v Evropi pridobiti boljša znanja 

in spretnosti. 

Iščemo dobre projekte, ki podpirajo delavce, ki morajo pridobiti nova znanja in spretnosti ter se 

preseliti na novo delovno mesto v drugem gospodarskem sektorju ali pa morajo izpopolniti znanje 

in spretnosti, da ohranijo svoje delovno mesto v novem delovnem okolju. To so lahko projekti, ki 

sodelujejo s službami na trgu dela, da bi izboljšali in inovirali poklicno usposabljanje in 

izobraževanje. Dobrodošli so tudi projekti, ki podpirajo podjetja pri izpopolnjevanju in 

preusposabljanju ljudi ter pri ponovnem vključevanju ljudi na trg dela, zlasti dolgotrajno 

brezposelnih, žensk in mladih, ki niso vključeni v usposabljanje ali izobraževanje. Poleg tega so 

primerni tudi projekti, ki omogočajo privabljanje potrebnih strokovnjakov in talentov iz tretjih držav. 

 

Uporabne povezave 

• Evropsko leto spretnosti 2023: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en  

• Program znanj in spretnosti za Evropo: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196  

• Pakt za znanja in spretnosti: https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en
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Merila za upravičenost 
 

Vse prijave za nagrade REGIOSTARS morajo izpolnjevati naslednja merila za upravičenost:  

a) Prijavo je treba oddati prek spletne platforme REGIOSTARS najpozneje do 31. maja 
2023 do 23:59:59 po srednjeevropskem času.  

b) Prijave morajo biti v enem od uradnih jezikov EU. 

c) Prijava mora vključevati pismo podpore ustreznega organa upravljanja. Pismo podpore 
– izpolnjen obrazec za podporo, ki ga podpiše vodja organa upravljanja, ali elektronsko 
sporočilo z enakovrednimi podatki vodje organa upravljanja, ki potrjuje podporo – je treba 
naložiti v obliki PDF skupaj s prijavo. (Upoštevajte, da lahko na posamezen program 
prijavite največ pet projektov. Za upoštevanje omejitve je odgovoren organ upravljanja.)  

d) Prijava se nanaša na projekt, ki je prejel sofinanciranje EU iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada, Sklada za 
pravičen prehod, ali projekt, ki je prejel sredstva EU v okviru katerega koli sklopa 
programov Interreg in se je začel izvajati najhitreje 1. januarja 2014. 

e) Upoštevani bodo samo zaključeni projekti. Zaključen projekt je projekt, v okviru katerega 
so bile izvedene vse načrtovane dejavnosti, ki je prejel zadnji finančni prispevek in ga je 
upravičenec in/ali organ upravljanja razglasil za zaključenega.  

f) Projekt se mora jasno nanašati na eno od šestih kategorij nagrad. Isti projekt ne more 
biti prijavljen v več kategorijah.  

 
Merila za osvojitev nagrad 

 
Žirija REGIOSTARS bo vse upravičene prijave ocenila na podlagi naslednjih meril za osvojitev 
nagrad:  
 
Kohezija Prispevek projekta h gospodarski, socialni in teritorialni koheziji na splošno; 

z nadregionalnim do evropskim vidikom. Na tem področju se ocenjuje 

dodana vrednost projekta v zvezi s kohezijo.  
Vpliv Lokalni in regionalni vpliv projekta ter kakovost končnih rezultatov. Kako je 

projekt v svoji regiji kaj spremenil na bolje?  
Inovacije Inovativnost projekta v okviru logike izbrane kategorije nagrade. Kaj je 

novega? Kaj še ni bilo storjeno? Inovacije lahko razumemo v 
gospodarskem, socialnem in/ali ekološkem smislu.  

Trajnost Potencial projekta, da se ohrani tudi v prihodnosti, v smislu gospodarske 

trajnosti. Prikazati je treba prizadevanja projekta, da se bo ohranil dlje od 

svoje dejanske življenjske dobe. 

Državljani Kako bodo državljani in akterji civilne družbe sodelovali pri razvoju in/ali 

izvajanju projekta?   
Prenosljivost Možnost prenosa projekta v druge regije v Evropi, v najboljšem primeru pa 

njegova razširitev in uvedba po vsej Evropski uniji.  
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Od letošnjega leta je izbirni postopek spremenjen, saj je prejšnjega nadomestil dvostopenjski 
pristop. Povedano na kratko, bo postopek potekal na naslednji način: 

• Do 31. maja 2023 posredujete prijavo, vključno s pismom podpore svojega organa 
upravljanja. 

• Neodvisna žirija, ki jo sestavljajo akademski strokovnjaki s področij natečaja, bo do 10. 
julija (datum bo potrjen naknadno) izbrala največ pet finalistov v vsaki kategoriji. Izbor bo 
temeljil na posredovanem obrazcu prijave. 

• Od 14. septembra do 14. novembra bo potekalo spletno javno glasovanje, v katerem bo 
med vsemi finalisti izbran nagrajenec po izboru javnosti. 

• Finalisti bodo v času Evropskega tedna regij in mest povabljeni v Bruselj na zaključni krog 
izbora. Pri tem bodo morali: 

o izvesti kratko predstavitev projekta pred člani žirije in občinstvom; 
o izvesti kratko razpravo v obliki okrogle mize s člani žirije. 

Upoštevajte, da bo zadnji krog izbirnega postopka potekal v angleščini.  
Do dneva podelitve nagrad REGIOSTARS (16. novembra) bodo člani žirije v 
sodelovanju z GD REGIO določili po enega zmagovalca v vsaki kategoriji. 

• Zmagovalci, vključno z dobitnikom nagrade po izboru javnosti, bodo razglašeni na 
slovesnosti REGIOSTARS 16. novembra v Ostravi na Češkem. 
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1. Ali je moj projekt primeren za natečaj REGIOSTARS? 

 
1.1. Kaj komisija išče na tem natečaju? 
 
Komisija išče učinkovite projekte, ki jih financira EU in prispevajo k evropski koheziji. Sistem 
nagrad obsega šest kategorij, od katerih jih pet izhaja iz ciljev kohezijske politike, ena pa je 
povezana s temo leta, ki se vsako leto spremeni.  
 
1.2. Katere so kategorije natečaja? 
 
Obstaja šest kategorij: 

• Kategorija 1) KONKURENČNA IN PAMETNA EVROPA  

• Kategorija 2) ZELENA EVROPA  

• Kategorija 3) POVEZANA EVROPA 

• Kategorija 4) SOCIALNA IN VKLJUČUJOČA EVROPA  

• Kategorija 5) EVROPA, KI JE BLIŽJE DRŽAVLJANOM 

• Kategorija 6) TEMA LETA (Evropsko leto spretnosti 2023) 

 
Podrobnejši opis kategorij in navedba projektov, ki bi lahko ustrezali merilom za osvojitev 
nagrade, sta predstavljena na začetku tega vodnika.  
 
Projekte je treba prijaviti v kategorijo, ki ustreza cilju politike, v okviru katere so bili financirani. Pri 
projektih, financiranih v obdobju 2014–2020, se morajo prijavitelji sklicevati na kategorijo 
natečaja, ki ustreza tematskemu cilju, v okviru katerega so bili financirani, kot je navedeno v 
pretvorbeni tabeli (Priloga 1).  
 
Projekti, ki jih želite prijaviti v kategorijo »Tema leta«, se lahko financirajo v okviru katere koli 
politike ali tematskega cilja, vendar morajo biti njihovi cilji in dosežki jasno usklajeni z opisom 
kategorije.  
 
Isti projekt ne more biti prijavljen v več kategorijah. 
 
1.3. Katere vrste projektov, ki jih sofinancira EU, so upravičene? 
 
Vsi projekti, ki so prejeli sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) (vključno z 
Interregom), Kohezijskega sklada (KS), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Evropskega 
socialnega sklada +, Sklada za pravičen prehod in vseh sklopov Interrega. 
 
Glede na obdobje financiranja so upravičeni projekti iz obdobja 2014–2020 in 2021–2027. 
Upoštevajte, da so upravičeni le zaključeni projekti. 
  
Poleg tega so dobrodošli projekti in pobude, ki združujejo zgoraj navedena sredstva z drugimi 
sredstvi EU.  
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Merila za upravičenost so predstavljena v posebnem razdelku tega vodnika (»Merila za 
upravičenost in osvojitev nagrade«). 
 
1.4. Ali lahko prijavim projekt, ki se je začel pred letom 2014? 
 
Ne. Najzgodnejši datum začetka projekta mora biti 1. januar 2014. 
 
1.5. Ali lahko prijavim nedavno zaključen projekt? 
 
Da. Upoštevajo se samo zaključeni projekti.  
 
1.6. Ali je določeno največje število prijav? 
 
Da. Na posamezen program je mogoče oddati največ pet prijav.  
Organ upravljanja programa s svojo odobritvijo zagotovi, da se to največje število upošteva. 

 
2. Kako oddam svoj projekt? 

 
2.1. Kako na kratko deluje? 
 
Do navedenega roka izpolnite spletno prijavo in naložite pismo podpore organa upravljanja. 
Pisma podpore so lahko v obliki izpolnjene predloge, ki je na voljo na spletni platformi, ali 
elektronskega sporočila z enakovrednimi informacijami vodje organa upravljanja, naloženega v 
obliki datoteke PDF. To je to! 
 
2.2. Kje lahko oddam prijavo?  
 
Na spletni platformi REGIOSTARS: http://www.regiostarsawards.eu  
 
2.3. Kdaj je rok za oddajo? 
 
31. maj 2023, 23:59:59 CET  
 
2.4. Kdo mora posredovati prijavo? 
 
Prijavo mora posredovati nosilec projekta (= organizacija, ki je bila odgovorna za izvedbo 
projekta). Prijavi mora biti priloženo pismo podpore, ki ga podpiše organ upravljanja. Obrazec za 
pismo je na voljo na spletni platformi. Prav tako lahko pismo podpore nadomesti elektronsko 
sporočilo z enakovrednimi podatki vodje organa upravljanja, ki potrjuje podporo, naloženo v obliki 
PDF na platformo. 
 
2.5. V katerem jeziku lahko oddam vlogo? 
 
Prijave morajo biti v enem od uradnih jezikov EU. Vse prijave bodo strojno prevedene v 
angleščino, da jih bo lahko ocenila žirija. 
 
 
2.6. Kako lahko navedem lokalizacijo svojega projekta? 
 
Navedite zemljepisne koordinate ali natančen naslov stavbe, v kateri se projekt nahaja.  

https://regiostarsawards.eu/
http://www.regiostarsawards.eu/
https://regiostarsawards.eu/
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Pri projektih z več lokacijami ali brez določene lokacije (npr. projekti zaposlovanja ali financiranja 
MSP) izberite najbolj značilno lokacijo (npr. kjer je bila izvedena najpomembnejša naložba) ali 
izberite lokacijo nosilca projekta (npr. sedež agencije za financiranje).  
Te informacije se uporabljajo za prikaz lokacij vseh projektov na našem spletnem mestu. 
 
2.7. Ali lahko prijavim projekt, ki je bil že prijavljen na prejšnji izdaji REGIOSTARS? 
 
Da, projekte lahko ponovno prijavite enkrat. 
 
2.8. Ali lahko prijavo pošljem tudi po elektronski pošti? 
 
Ne. Da bi vam pomagali pri pripravi prijave, vam posredujemo obrazec za prijavo v formatu 
Microsoft Word, vendar je treba prijave oddati neposredno prek spletne platforme REGIOSTARS: 
www.regiostarsawards.eu 
 
2.9. Ali je treba prijavo oddati v enem koraku? Ali je mogoče prijavo shraniti in jo 

izpolniti pozneje? 
 
Prijave lahko v kateri koli fazi postopka shranite in jih pred oddajo dopolnite pozneje. Prijava bo 
dokončana šele, ko boste kliknili gumb »submit« (Pošlji). 
 
2.10. Zakaj prijavni obrazec vsebuje dve točki, v katerih je treba posredovati opise 

projektov? 
 
Kratek in privlačen opis projekta se bo uporabljal v komunikacijske namene. Tu navedite razumljiv 
opis, ki širši javnosti pokaže, zakaj je vaš projekt izjemen in kako prispeva k izboljšanju življenja 
Evropejcev. Ta del prijavnega obrazca se bo uporabljal brez večjih sprememb, npr. kot kratek 
opis vašega projekta za namene nagrade po izboru javnosti. 
 
Daljši »opis projekta« je namenjen temu, da se žirija seznani s projektom. V tem delu posredujte 
daljši, strokovni opis projekta z vsemi ustreznimi informacijami, za katere menite, da jih žirija 
potrebuje za oceno vašega projekta.  
 
2.11. Katere informacije so zahtevane v okviru »vpliva projekta«?  
 
Predlagamo, da ta del prijavnega obrazca napišete ob razmišljanju o vseh pozitivnih vplivih, ki jih 
ne bi bilo brez izvedbe projekta. 
 
2.12. Katere tehnične zahteve morajo izpolnjevati slike? 
 
Posredujte slike visoke ločljivosti, ki bodo uporabljene na različnih komunikacijskih kanalih, na 
primer v tiskanih gradivih, na spletu in na razstavi med natečajem in po njem. Te slike morajo biti 
velike vsaj 300 dpi ali 10 MB ali več. 
 
Prav tako vas prosimo, da navedete, ali je organizacija, ki jo zastopate, lastnik avtorskih pravic 
pri slikah in ima zato vse ustrezne pravice, vključno s pooblastili prepoznavnih oseb na sliki, ter 
da lahko Evropska komisija slike uporabi za namene promocije nagrad REGIOSTARS in 
regionalne politike EU na vseh platformah (spletna mesta, tisk, družbena omrežja in drugo). 
 
 
 

http://www.regiostarsawards.eu/
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2.13. Kaj se zgodi, ko je moj projekt oddan? 
 
Po izteku roka za oddajo prijav bodo vse projektne prijave preverjene glede upravičenosti. 
Upravičene prijave projektov bodo posredovane v ocenjevanje žiriji. Vsi upravičeni projekti bodo 
objavljeni tudi na spletni platformi REGIOSTARS. Projekti bodo obveščeni o rezultatih preverjanja 
upravičenosti. Dodatne informacije najdete v poglavju »izbirni postopek« in Prilogi 1 »časovnica« 
tega vodnika.  
 
2.14. Kako poteka javno glasovanje? 
 
Od 14. septembra do 14. novembra bo na voljo spletni glasovalni sistem. V tem obdobju bo lahko 
javnost glasovala za svoj najljubši projekt med finalisti. Projekt z največ glasovi bo prejel nagrado 
po izboru javnosti. Projektom finalistom in njihovim organom upravljanja močno priporočamo, da 
organizirajo komunikacijsko kampanjo/dejavnost za spodbujanje sodelovanja v javnem 
glasovanju. 
 
2.15. Na koga se lahko obrnem v primeru vprašanj? 
 
Vprašanja o postopku prijave pošljite po elektronski pošti na naslov: 
contact@regiostarsawards.eu  

 
 
3. Kakšna je vloga organa upravljanja? 

 
3.1. Kaj mora storiti organ upravljanja? 
 
Organ upravljanja ima dvojno vlogo: 

• Posredovanje podpisanega obrazca za podporo ali elektronskega sporočila z 
enakovrednimi informacijami in zagotovitev, da je prijavljenih največ pet projektov na 
program; 

• Udeležba na podelitvi nagrad s komisarjem za kohezijo in reforme z vsemi projekti finalisti 
(stroške krije Komisija). 

 
3.2. Zakaj mora organ upravljanja potrditi projektno prijavo? 
 
Prvič, organ upravljanja zagotovi, da se na operativni program ne posreduje več kot pet vlog. 
Drugič, organ upravljanja Komisiji sporoči, ali je bil projekt predmet kakršne koli preiskave, ki bi 
lahko privedla do finančnega popravka, povezanega z nepravilnostmi ali goljufijo.  
 
3.3. Ali lahko prijavim projekt brez odobritve organa upravljanja? 
 
Ne.  
 
3.4. Ali obstajajo kakšne omejitve glede števila prijav po kategorijah? 
 
Ne, to je v celoti odvisno od programov (programi imajo lahko v eni sami kategoriji celo pet prijav). 
Na splošno lahko organi upravljanja za določitev odobrenih projektov za svoj program uporabijo 
kateri koli izbirni postopek, ki se jim zdi ustrezen.  
 
 

mailto:contact@regiostarsawards.eu
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3.5. Ali je lahko podpisnik v imenu organa upravljanja posredniški organ? 
 
Da, vendar pa posredniški organ zagotovi uskladitev z organom upravljanja. 
 
3.6. Kaj pomeni »predstavnik« organa upravljanja v prijavnem obrazcu? 
 
O tem, kdo podpiše pismo podpore, odloča organ upravljanja. V nekaterih primerih je to lahko 
vodja samega organa upravljanja, v drugih primerih pa tudi vodja programa ali uradnik za 
komuniciranje (zlasti v primeru večjih programov).  
 
3.7. Kaj, če organ upravljanja …? 
 
Če je organ upravljanja, odgovoren za program 2014–2020, prenehal obstajati ali se je spremenil, 
mora vlogo potrditi organ upravljanja, odgovoren za program 2021–2027 (ki bo nasledil program 
2014–2020).  
 
Če je isti organ upravljanja odgovoren za več programov, lahko potrdi največ pet projektov na 
program. Če zaporedna programa (2014–2020 in 2021–2027) zajemata isto območje in v bistvu 
iste teme, bi moralo biti v celotnem obdobju od leta 2014 predstavljenih le pet projektov. 
 

4. Kako se ocenjuje moj projekt in kaj se zgodi zatem? 
 

4.1. Kako je videti postopek ocenjevanja žirije? 
 
Dodatne informacije najdete v poglavju »izbirni postopek« tega vodnika.  
 
Žirija bo obravnavala le prijave, ki bodo izpolnjevale merila za upravičenost. V prvi fazi 
ocenjevanja bo žirija ocenila prijave ob upoštevanju meril za osvojitev nagrade in izbrala do pet 
finalistov za vsako kategorijo. V drugi fazi se bo žirija srečala s finalisti, ki bodo predstavili projekt 
in sodelovali v razpravi v obliki okrogle mize, med katero bodo lahko postavili dodatna vprašanja 
o projektu, na podlagi katerih bodo sprejeli odločitev o zmagovalcih.  
 
Za več podrobnosti natančno preberite poglavja, ki se nanašajo na merila za upravičenost in 
osvojitev nagrade. 
 
4.2. Kdo je član žirije? 
 
Žirijo sestavlja 18 akademikov na visoki ravni, ki jih imenuje Komisija. Člani žirije delajo v skupinah 
po trije (glede na njihovo strokovno znanje v določeni kategoriji nagrad), vendar končno odločitev 
o finalistih in zmagovalcih sprejmejo skupaj kot skupina. 
 
4.3. Kaj se zgodi, če je moj projekt uvrščen med finaliste? 
 
Vsi prijavitelji bodo o odločitvi žirije o njihovem projektu obveščeni do 10. julija (datum bo potrjen 
naknadno), ko bodo objavljeni tudi finalisti. 
 
Po objavi bodo finalisti pozvani, da imenujejo predstavnike, ki se bodo udeležili druge faze 
ocenjevanja v okviru Evropskega tedna regij in mest v Bruslju. Če se ne boste udeležili druge 
faze ocenjevanja, lahko Evropska komisija umakne nominacijo finalista.  
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Pred dogodkom bo kot priprava organizirano poldnevno usposabljanje o komunikaciji, zato je zelo 
priporočljivo, da se predstavnik, imenovan za sodelovanje v drugi fazi izbora, udeleži tudi 
usposabljanja.  
 
Upoštevajte, da bosta ta drugi in zadnji krog izbirnega postopka potekala v angleščini. 
 
Vsi finalisti bodo samodejno sodelovali v spletnem glasovanju za nagrado po izboru javnosti.  
 
Na koncu bodo vsi finalisti skupaj s predstavnikom organa upravljanja povabljeni, da se udeležijo 
slovesne podelitve nagrad v Ostravi na Češkem.  
 
Natančnejše informacije o datumih so na voljo v Prilogi 2 tega vodnika za prijavitelje. Stroške 
udeležbe na zgoraj navedenih dogodkih krije Komisija.  
 
4.4. Kaj se zgodi, če moj projekt zmaga? 

 
Zmagovalci REGIOSTARS bodo razglašeni na podelitvi nagrad. Vodja projekta in predstavnik 
organa upravljanja bosta od evropskega komisarja za kohezijo in reforme prejela pokal 
REGIOSTARS.  
 
Po slovesnosti bo Komisija v sodelovanju z nosilci zmagovalnih projektov in organi upravljanja 
organizirala lokalne mini kampanje. 
 

 
4.5. Kdaj bo potekala slovesnost REGIOSTARS? 
 
Časovnico najdete v Prilogi 2 tega vodnika.  
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Priloga 1. Pretvorbena tabela  
 

Tematski cilji 2014–2020 Cilji politike 2021–2027 

TO 1; TO 2; TO3;  PO1 – Konkurenčnejša in pametnejša 
Evropa 

TO4; TO5; TO6 PO2 – Bolj zelena in nizkoogljična Evropa 

TO7 PO3 – Bolj povezana Evropa 

TO8; TO9, TO10  PO4 – Bolj socialna Evropa 

ITI, CLLD, UIA PO5 – Evropa, ki je bližje državljanom 

 

Projekte iz obdobja 2014–2020, ki spadajo v tematski cilj 11, je treba uvrstiti v eno od 
petih kategorij glede na njihovo specifično temo.  
 
 
 
 
 
Priloga 2. Časovnica REGIOSTARS 2023 

 
 
 
 

Dogodek Datum 

Začetek natečaja Ponedeljek, 27. februar 

Rok za prijave Sreda, 31. maj 

Informacije o preverjanju upravičenosti Petek, 16. junij 

Razglasitev finalistov Ponedeljek, 10. julij (datum bo potrjen 
naknadno) 

Začetek javnega glasovanja Četrtek, 14. september 

Spletno usposabljanje o predstavitvi projekta 
finalistom 

V tednu 38 (od 18. do 22. septembra) 

Večerja finalistov s komisarjem Torek, 10. oktober 

Predstavitev finalistov žiriji Sreda, 11. oktober 

Konec javnega glasovanja Torek, 14. november 

Slovesnost REGIOSTARS Četrtek, 16. november (v Ostravi) 

Lokalne kampanje z zmagovalci Od 1. decembra dalje 

Videoposnetki lokalnih kampanj z zmagovalci Na dan začetka natečaja REGIOSTARS 2024 


