REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

INFORMACIJA O RAZPISU EVROPSKE KOMISIJE S PODROČJA PREVENTIVE IN PRIPRAVLJENOSTI
NA NESREČE (PODROČJE CIVILNE ZAŠČITE) TER ONESNAŽENOSTI MORJA za leto 2019
Evropska komisija, Generalni direktorat civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (DG ECHO),
je objavila razpis za projekte s področja preventive in pripravljenosti na nesreče ter onesnaženosti
morja.
Objava razpisa: 28. januar 2019
Naziv razpisa: Projekti preventive in pripravljenosti s področja civilne zaščite ter onesnaženosti morja
Razpisuje: Evropska komisija – Generalni direktorat civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (DG
ECHO)
Trajanje: 24 mesecev
Skupna vrednost: 5.700.000 EUR: 1.500.000 EUR za države članice mehanizma unije CZ ter 900.000 EUR
za države ENPI in IPA (ki še niso članice mehanizma) za preventivo in 2.400.000 EUR za države članice
mehanizma unije CZ ter 900.000 EUR za države ENPI in IPA (ki še niso članice mehanizma) za teme s
področja pripravljenosti.
Financiranje: 85 % EU sredstev, 15 % lastnih sredstev; najvišje sofinanciranje EK za posamezen projekt
znaša 1.000.000 EUR, predfinanciranje do 70 %
Rok za prijavo: 4. april 2019
Objava izbranih projektov: junij 2019
Najzgodnejši možni začetek izvajanja projektov: 1. september 2019
Teme:
Ključni cilj razpisa za projekte s področja preventive je krepitev odpornosti na posledice klimatskih
sprememb. Konkretna cilja na katera se lahko osredotočijo projekti sta:
1. Vključevanje napovedovanja posledic klimatskih sprememba v aktivnosti s področja obvladovanja tveganj.
2. Razvoj infrastrukture odporne na klimatske spremembe.
Ključni cilj razpis za projekte s področja pripravljenosti je krepitev pripravljenost za odziv na večsektorske
nesreče. Konkretni cilji na katere se lahko osredotočijo projekti so:
1. Krepitev zmogljivosti za odziv na nesreče.
2. Razvoj operativnih orodij kot pomoč pri odzivu na nesreče.
3. Izboljšanje medsektorskih in čezmejnih načrtov odziva in postopkov.
Sodelovanje partnerjev v projektu: V projektih s področja preventive morajo sodelovati partnerji iz vsaj treh
držav ali mednarodnih organizacij. Posamezen projekt je možno prijaviti samo na enem od obeh tematskih
področij.
POMEMBNO: Prijavitelji iz Slovenije morajo ob prijavi pridobiti pismo podpore s strani Uprave RS za zaščito
in reševanje.
Celoten razpis je na voljo na tej povezavi: LINK
Kontaktni osebi za morebitne dodatne informacije sta Domen Torkar (domen.torkar@urszr.si, tel. 01 471 18
51) in Luka Duh (luka.duh@urszr.si, tel. 01 471 22 77).

