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Cilji in značilnosti kohezijske politike po 2014
•

Evropska kohezijska politika ostaja ključna politika tudi v obdobju 2014-2020

•

Skupni predlagani proračun: 336 milijard EUR

•

Dva prioritetna cilja: «NALOŽBE ZA RAST IN DELOVNA MESTA in »EVROPSKO
TERITORIALNO SODELOVANJE«

•

Povečanje sredstev za Evropsko teritorialno sodelovanje – spodbuja čezmejno,
transnacionalno in medregionalno sodelovanje

•

Tesnejša povezanost z doseganjem ciljev Strategije Evropa 2020 (tematsko osredotočenje
in predpogoji, usmerjenost v rezultate)

Strateško načrtovanje
•

STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE
Za obdobje 2014–2020 opredeljuje vizijo in cilje razvoja, strateške usmeritve, razvojne
politike, prednostna področja razvojnih politik, prioritetne ukrepe, investicijska področja
ter institucionalne in strukturne spremembe, s katerimi bomo lahko ponovno ustvarili
pogoje za rast in zagnali razvoj.

•

DRŽAVNI RAZVOJNI PROGRAM PRIORITET IN INVESTICIJ
Predstavlja srednjeročno izvedbeno operacionalizacijo Strategije razvoja Slovenije in
zajema vse finančne vire.

•

PARTNERSKI SPORAZUM
Je osrednji dokument za črpanje EU sredstev iz vseh petih evropskih skladov v naslednjem
večletnem finančnem okviru 2014–2020, sporazum potrdi Evropska komisija.

•

OPERATIVNI PROGRAMI
Za uporabo skladov kohezijske politike.

Tematsko osredotočenje
(1) krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij;
(2) povečanje dostopnosti do informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter
njihove uporabe in kakovosti;
(3) povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja (za
EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR);
(4) podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih;
(5) spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in
obvladovanja tveganj;
(6) varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov;
(7) spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih
infrastrukturah;
(8) spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile; (ESS)
(9) spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini;(ESS)
(10) vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje; (ESS)
(11) izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava. (ESS)

Značilnosti osnutka zakonodajenga paketa
•

Različne kategorije regij/ različne stopnje razvitosti/ različna stopnja sofinanciranja

•

Alokacija določenega % sredstev za ESS in ESRR po regijah

•

Alokacija sredstev za manjše število investicijskih prioritet (odvisno od razvitosti regij)

•

Vsaj 20% sredstev za socialno vključenost + upoštevanje sredstev ESRR

•

Spodbujanje partnerstva

•

Krepitev socialne inovativnosti in transnacionalnega sodelovanja

•

Poenostavitev izvajanja (standardni stroški na enoto, drugi pavšali)

•

Preverjanje doseganja zastavljenih ciljev (2019)+ rezerva za uspešnost

•

Predhodna pogojenost

Hvala za pozornost!

