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1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA
KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV
ZA OBDOBJE 2007 - 2013
Zadevni cilj

Cilj: 1 - Konvergenca

Zadevno upravičeno področje
Programsko obdobje

Slovenija
Programsko obdobje: 2007-2013

Številka programa (št. CCI)

CCI št.: 2007 SI 16 1 PO 001

Naslov programa

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007 - 2013
2009
4. junij 2010

Leto poročanja
Datum potrditve letnega
poročila s strani nadzornega
odbora
Datum potrditve OP RR na
EK in št. odločbe
Ocena skladnosti OSUN OP
RR

13. oktober 2010

27.8.2007 potrditev OP RR
Odločba št. K(2007) 4080
13.03.2008 je bil OSUN OP RR prvič posredovan EK preko
SFC 2007
11.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne
informacije št. 02900
30.04.2008 je OU posredoval odgovore na prošnjo za
dodatne informacije Št. 3083-28/2006/79
07.05.2008 je bil OSUN OP RR drugič posredovan na EK
preko SFC 2007
28.05.2008 je Komisija potrdila OSUN OP RR sprejela:
Postopek ocenjevanja skladnosti na podlagi člena 71 Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 - Sprejetje Komisije št. 04283
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Nadzorni odbori

Merila

Komunikacijski načrt

Načrt vrednotenja

13. oktober 2010

1. redna seja NO OP RR in OP ROPI je bila 6. decembra
2007;
1. dopisna seja NO OP RR in OP ROPI je potekala od 14. do
27. februarja 2008;
2. redna seja NO OP RR je bila 30. maja 2008: Potrditev
osnutka Letnega poročila 2007 o izvajanju Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013
3. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je bila 3. junija
2009: Potrditev osnutka Letnega poročila 2008 o izvajanju
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013
2. dopisna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala od 11.
do 24. decembra 2009: Seznanitev s Strateškim poročilom
o izvajanju Nacionalnega strateškega referenčnega okvira
v Sloveniji za obdobje 2007-2013 za leto 2009; Seznanitev
z dopolnitvami Letnega poročila 2008 o izvajanju
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, oktober 2009; Soglasje
Nadzornega odbora k spremembam dinamike izvajanja in
doseganja ciljev v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij«.
Zadnja veljavna Merila za izbor operacij, financiranih iz
sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, verzija 3.1, december
2009, predloţena in potrjena na 2. dopisni seja NO za OP RR
in OP ROPI, ki je potekala od 11. do 24. decembra 2009.
Komunikacijski načrt (KN) za izvajanje obveščanja javnosti
2007-2013 je bil 05.03.2008 prvič posredovan EK preko SFC
28.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne
informacije
27.06.2008 je OU posredoval dopolnjen KN za izvajanje
obveščanja javnosti 2007-2013
07.08.2008 je Komisija sporočila, da KN ustreza zahtevam
določenim v 2. členu Uredbe Sveta (ES) 1828/2006 št.
007665
NO OP RR in ROPI se je seznanil in potrdil Načrt
vrednotenja, verzija 1.0 na 2. redni seji NO OP RR in ROPI
30.05.2008.
NO OP RR in ROPI se je seznanil in potrdil Načrt
vrednotenja, verzija 2.0 na 3. redni seji NO OP RR in ROPI
03.06.2008.
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Ostale aktivnosti OU v okviru Organizacija velikega dogodka 12. septembra 2008 v
OP RR
Mariboru z naslovom »Z uresničevanjem ciljev Operativnega
programa razvoja človeških virov in Operativnega programa
regionalnih razvojnih potencialov soustvarjamo našo
prihodnost«.
Organizacija velikega dogodka 12. oktobra 2009 na Brdu pri
Kranju z naslovom »Dinamične regije za Slovenijo
priloţnosti«

2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA
2.1 Dosežek in analiza napredka
V letu 2009 so bile pomembne aktivnosti pri izvajanju kohezijske politike v Sloveniji, v delu,
ki se nanaša na Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007 – 2013 (nadalje OP RR) sledeče:
1. V letu 2009 je OU potrdil izvedbo sedemnajstih instrumentov, kot načinov za izbor
operacij, in sicer: PU 1.1 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 1.2 en javni razpis za
izbor operacij in dve neposredni potrditvi operacije, PU 2.1. en javni razpis za izbor
operacij, PU 2.2 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 2.3 eno neposredno potrditev
operacije, PU 3.1 dva javna razpisa za izbor operacij in dve neposredni potrditvi operacije,
PU 3.2 en javni razpis za izbor operacij in dve neposredni potrditvi operacije in PU 4.2 en
javni razpis za izbor operacij (več v nadaljevanju). V letu 2009 je OU potrdil spremembe
petih instrumentov za izbor operacij (več v nadaljevanju).
2. Organ upravljanja je 12. oktobra 2009 na Brdu pri Kranju izvedel veliki informativni
dogodek z naslovom »Dinamične regije za Slovenijo priloţnosti«.
3. Organ upravljanja je 10.11.2009 s sklepom prerazporedil pravice porabe iz prednostne
usmeritve 3.3 »Športno rekreacijska infrastruktura« na prednostno usmeritev 3.1 »Dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva« (gre za prerazporeditev v višini 152.689,75
EUR EU del in 26.945,25 EUR SLO del). S prenosom sredstev gre za realizacijo ukrepa,
ki ima v času gospodarske krize omilitveni učinek. Na ta način se je ţelelo dodatno
okrepiti prizadevanja za realizacijo tistih ciljev, ki imajo največji vpliv na rast BDP,
zagotavljajo odprtje novih delovnih mest in ustvarjajo nove nastanitvene kapacitete. S tem
se pravice porabe v okviru tretje razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih
potencialov« ni spremenilo. Stanje pravic porabe po prerazporeditvi je razvidno iz
finančnih tabel, ki so podane v nadaljevanju.
4. Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o drţavni upravi (Uradni list
RS, št. 48/2009) se je dne 16.9.2009 vsebina dela v sklopu Direktorata za elektronske
komunikacije - MG prenesla na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v
Direktorat za informacijsko druţbo.
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2.1.1. Informacije o fizičnem napredku operativnega programa
OU je v letu 2009 pregledal in potrdil v nadaljevanju navedene instrumente, kot načinov
izbora operacij (neposredne potrditve operacije, javni razpisi za izbor operacij):
Tabela 1: Seznam potrjenih javnih razpisov in neposrednih potrditev operacij v letu 2009
Datum
objave /
potrditve

PU

Naziv

Vir

Posredniško
telo / agent

Razpisana /
potrjena
vrednost

10.3.2009

1.2

Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove
tehnološke opreme v obdobju 2009-2011

Ur.l.RS št.
19/2009

Slovenski
podjetniški
sklad

35.000.000

12.3.2009

1.1

Ur.l.RS št.
19/2009

2.1

Tehnološka
agencija
Slovenije
MŠŠ

50.000.000

3.4.2009

17.4.2009

3.1

MG

2.500.000

22.4.2009

1.2

MG

17.600.000

13.5.2009

1.1

84.138.865

3.1

Ur.l.RS št.
36/2009
Ur.l.RS št.
38/2009

MVZT

27.5.2009

Javni razpis »Neposredne spodbude za
skupne razvojno-investicijske projekte – RIP
09«
Javni razpis za izbor operacij za
sofinanciranje investicij v Medpodjetniške
izobraţevalne centre - MIC
Neposredna potrditev operacije Vlaganje v
turistično infrastrukturo Parka Škocjanske
jame
Neposredna potrditev operacije Program za
izvajanje garancijskega sklada s subvencijo
obrestne mere v okviru Slovenskega
podjetniškega sklada, Produkt P1 – garancije
za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
za obdobje 2009-2013
Javni razpis za razvoj centrov odličnosti v
obdobju 2009-2013
Javni razpis za dodatno promocijo turistične
ponudbe v Sloveniji v letu 2009

MG

1.400.000

27.5.2009

2.2

Ur.l.RS št.
40/2009

MVZT

7.295.130

3.7.2009

1.1

Ur.l.RS št.
51/2009

3.1

Tehnološka
agencija
Slovenije
MG

109.467.997

8.7.2009

Javni razpis za spodbujanje raziskovalno
razvojnih projektov razvoja e-vsebin in estoritev v letih 2009 in 2010
Sprememba javnega razpisa »Neposredne
spodbude za skupne razvojno-investicijske
projekte – RIP 09«
Javni razpis turistična infrastruktura 2009

9.7.2009

2.2

MVZT

3.585.980

13.7.2009

3.2

MK

7.461.574

29.7.2009

3.1

Ur.l.RS št.
60/2009

MG

2.075.000

18.8.2009

3.2

Ur.l.RS št.
66/2009

MK

10.000.000

13. oktober 2010

Javni razpis za spodbujanje projektov
vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in
zasebnih neprofitnih organizacij 2009-2010
Neposredna potrditev operacije Muzej
sodobne umetnosti (Moderna galerija –
objekt 22 Metelkova) – EŠD 9667
Sprememba Javnega razpisa za pridobitev
sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj - ESRR za dodatno promocijo
turistične ponudbe Slovenije v letu 2009
Drugi javni razpis za sofinanciranje operacij
javne kulturne infrastrukture, v okviru
Evropskega sklada za regionalni razvoj, v
okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje

Ur.l.RS št.
28/2009

Ur.l.RS št.
53/2009
Ur.l.RS št.
53/2009

22.853.692

23.000.000

7

LP OP RR 2009

2007-2013, v okviru razvojne prioritete
3.«Povezovanje naravnih in kulturnih
potencialov« in prednostne usmeritve 3.2
»Mreţenje kulturnih potencialov«
10.9.2009

3.1

Neposredna potrditev operacije Gradnja
nadomestnega objekta Mladinskega
zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič
(hotel Arija)
Dopolnitev Programa za izvajanje
garancijskega sklada s subvencijo obrestne
mere v okviru Slovenskega podjetniškega
sklada, Produkt P1 – garancije za bančne
kredite s subvencijo obrestne mere za
obdobje 2009-2013
Neposredna potrditev operacije
Infrastruktura meroslovnega sistema –
Plemenite kovine
Neposredna potrditev operacije Program
instrumentov finančnega inţeniringa za MSP
v RS za obdobje 2009-2013 (PIFI)

MG

3.542.348

23.9.2009

1.2

Slovenski
podjetniški
sklad

50.160.664

7.10.2009

2.3

MVZT-MIRS

195.420

20.11.2009

1.2

Slovenski
podjetniški
sklad

35.049.995

27.11.2009

2.1

Sprememba javnega razpisa za izbor operacij Ur.l.RS št.
za sofinanciranje investicij v medpodjetniške 98/2009
izobraţevalne centre - MIC

MŠŠ

23.353.692

1.12.2009

3.1

Sprememba javnega razpisa ESRR - Dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva turistična infrastruktura 2009

MG

28.400.000

7.12.2009

3.2

MK

4.852.049

31.12.2009

4.2

Neposredna potrditev operacije Obnova
gradu Strmol in pripadajočih pristav
Tretji javni razpis za izbor operacij
prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih
območij s Hrvaško« v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete »Razvoj regij«

SVLR

10.000.000

Ur.l.RS št.
98/2009

V letu 2009 je OU tako potrdil izvedbo sedemnajstih instrumentov, kot načinov za izbor
operacij, in sicer: PU 1.1 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 1.2 en javni razpis za izbor
operacij in dve neposredni potrditvi operacije, PU 2.1. en javni razpis za izbor operacij, PU
2.2 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 2.3 eno neposredno potrditev operacije, PU 3.1
dva javna razpisa za izbor operacij in dve neposredni potrditvi operacije, PU 3.2 en javni
razpis za izbor operacij in dve neposredni potrditvi operacije in PU 4.2 en javni razpis za
izbor operacij (več v nadaljevanju). V letu 2009 je OU potrdil spremembe petih instrumentov
za izbor operacij (več v nadaljevanju).
V nadaljevanju poglavja 2.1.1 Informacije o fizičnem napredku operativnega programa je
predstavljeno doseganje fizičnih kazalnikov na ravni OP RR in predstavitev podrobnejših
ključnih kazalnikov na ravni razvojnih prioritet:
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Tabela 2: Kazalniki operativnega programa OP RR
Naziv kazalnika

Površina na novo
opremljenih
komunalnih zemljišč
namenjenih
gospodarskemu
razvoju (ha)
Število novih
širokopasovnih
priključkov
Povečanje nočitvenih
kapacitet
Število podprtih
podjetij
Število novih inovacij
in patentov - celotno
obdobje
Deleţ prebivalstva, ki
redno uporablja
internet (%)
Prenočitve turistov (v
milijonih)
Število novo
ustvarjenih bruto
delovnih mest***

Vrsta
Izhodiščno Načrtovana
kazalnika
stanje
vrednost
2007
2013

Učinek

Vir

Doseţena Doseţena
vrednost vrednost
2007
2008

Doseţena
vrednost
2009

Doseţena
vrednost
20072009

2100

CIS

0

0

74

74

+10.000

APEK

0

0

0

0

Učinek

5.000

CIS/
SURS**

n.p.*

n.p.*

n.p.*

n.p.*

Učinek

625

CIS

32

96

193

321

Rezultat

150

CIS

0

0

0

0

Učinek

253.000

Rezultat

54

80

SURS

54%

58%

64%

64%

Rezultat

7,6

8,4

SURS

8,2

8,4

8,3

8,3

998

1.RP:
553
3. RP:
320
4.RP:126
SKUPAJ:
999

Rezultat

11.600

CIS

0

1

Povečanje dodane
vrednosti na
zaposlenega v
podjetjih, prejmnikih
sredstev (najmanj 24
Vpliv
za 7,6%
CIS
0
0
0
0
mesecev po zaključku
projekta na dan 31.12.
glede na 31.12. pred
začetkom izvajanja
projekta)
Zaustavitev
negativnega trenda
SURS/
povečevanja
34,2%
SVLR/
regionalnih razlik Vpliv
n.p.
n.p.
33,8%
33,8%
UMAR
izraţen v koeficientu
variacije Indeksa
razvojne ogroţenosti
* ni razpoloţljivih podatkov
** vir podatka ni CIS, ampak SURS, ki zagotavlja podatke z dvoletnim zamikom (v Statističnem letopisu).
*** Število novih ustvarjenih delovnih mest na ravni OP RR je seštevek ključnih kazalnikov »core indikatorjev«
številka 1 - število novo ustvarjenih delovnih mest in sicer 3.100 na 1. RP, 3.800 na 2. RP in 3.700 na 4. RP ter
»core indikatorja« številka 35 – število novo ustvarjenih bruto delovnih mest v turizmu 1.000 na 3. RP

13. oktober 2010
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Tabela 3: Ključni kazalniki 1. RP
Šifre
Naziv kazalnika
Vrsta
Izhodiščno Načrtovana Doseţena Doseţena
ključnih
kazalnika
stanje
vrednost
vrednost vrednost
kazalnikov
2007
2013
2007
2008
4

7

8

10

1

Število podprtih
zasebnih
raziskovalnoUčinek
razvojnih
projektov
Število podprtih
projektov
majhnih in
Rezultat
srednjih
podjetij
-od tega za
novonastala
podjetja (sklad
tveganega
kapitala)
Spodbujena
zasebna
vlaganja v
podprtih
projektih (mio.
€) - celotno
obdobje
Število novo
ustvarjenih
bruto delovnih
mest

8

200
(MG 140
MVZT 60)

Doseţena
vrednost
2009

Doseţena
vrednost
20072009

0

MG: 52
MVZT: 0

149

201

1.1: 106
1.2: 767
SKUPAJ:
873

1.1: 133
1.2:
1.081
SKUPAJ:
1.214

145

800

0

MG: 27
MVZT: 0
(PU 1.1)
MG 314
(PU 1.2)
**

Rezultat

0

21

0

0

0

0

Rezultat

53

390

0

120,4

56,29

178,69

Rezultat

0

3.100

0

0

553

553

Vir: MG, MVZT
* še ni razpoloţljivih podatkov
** število ţe izvedenih in izplačanih projektov PU 1.2 (instrumenta 1.2.1 in 1.2.2.)
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Tabela 4: Ključni kazalniki 2. RP
Šifre
Naziv kazalnika
ključnih
kazalnikov

11

Število podprtih
projektov estoritev in evsebin

Povečanje
števila
prebivalcev z
moţnostjo
dostopa do
12
širokopasovnega
priključka kot
posledica
sofinanciranih
aktivnosti
Število novo
1
ustvarjenih bruto
delovnih mest
Viri: MG, MVZT, MVZT

Vrsta
Izhodiščno Načrtovana Doseţena Doseţena
Doseţena
Doseţena
kazalnika
stanje
vrednost
vrednost vrednost
vrednost
vrednost
2007
2013
2007
2008
20072009
2009
Učinek

0

30

0

12

0

12

Rezultat

600.000

+30.000

0

0

0

0

Rezultat

0

3.800

0

0

0

0

* še ni razpoloţljivih podatkov

Tabela 5: Ključni kazalniki 3. RP
Šifre
Naziv kazalnika
ključnih
kazalnikov

34

Število podprtih
projektov s
področja turizma

Vrsta
Izhodiščno Načrtovana Doseţena Doseţena
Doseţena
Doseţena
kazalnika
stanje
vrednost
vrednost vrednost
vrednost
vrednost
2007
2013
2007
2008
20072009
2009
Učinek

12

125

32

44

44

120

Število novo
ustvarjenih bruto
35
Rezultat
0
1.000
0
n.p.*
320
320
delovnih mest v
turizmu
Viri: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem; Ministrstvo za šolstvo in šport; Ministrstvo za kulturo.
* še ni razpoloţljivih podatkov. Predvidoma MG: 676 in MŠŠ: 30
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Tabela 6: Ključni kazalniki 4. RP
Šifre
Naziv kazalnika
ključnih
kazalnikov
Površina
prenovljenih in
saniranih
degradiranih
območij
namenjenih
gospodarskemu
razvoju km2 (ha)
26
Št. prebivalcev,
ki bodo
priključeni na
kanalizacijski
sistem v
aglomeracijah
manjših od 2000
PE
25
Št. prebivalcev,
ki bodo imeli
kvalitetnejši in
varnejši
vodovodni
sistem
1
Število novo
ustvarjenih bruto
delovnih mest
Vir: SVLR, SURS

Vrsta
Izhodiščno Načrtovana Doseţena
kazalnika
stanje
vrednost
vrednost
2007
2013
2007

Doseţena
vrednost
2008

Doseţena
Doseţena
vrednost
vrednost
20072009
2009

29

13. oktober 2010

Učinek

0

1,91
(191 ha)

0

Rezultat

0
(61.000)

+ 60.000
(121.000)

0

Rezultat

Rezultat

0
+ 70.000
(1.400.700) (1.470.700)

0

3.700

0

0,03
(3 ha)

0,03
(3 ha)

+ 536

+4.306

+4.842

0

+ 20.697

+8.905

+29.602

0

1

125

126
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2.1.2. Finančne informacije za operativni program
Tabela 7: OP RR – finančne informacije na dan 31.12.2009
stanje 31.12.09

OP RR

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2009

2007-2009

2007-2013
-

EU del
SLO del

1.709.749.522
301.720.511

-

-

EU in SLO del

2.011.470.033

-

-

-

EU del
SLO del

310.932.694
54.870.476

-

-

18,2
18,2

EU in SLO del

365.803.170

-

-

18,2

EU del
SLO del

869.749.206
153.485.155

-

-

50,9
50,9

EU in SLO del
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

% glede na pravice porabe
2007

1.023.234.361

-

-

50,9

EU del

953.988.176

306,8

109,7

55,8

SLO del

111.940.861

-

-

-

EU in SLO del

1.065.929.037

291,4

104,2

53,0

EU del

991.079.150

318,7

113,9

58,0

SLO del

122.355.658

-

-

-

EU in SLO del

1.113.434.808

304,4

108,8

55,4

EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del

849.977.671

273,4

97,7

49,7

97.455.397

-

-

-

947.433.068

259,0

92,6

47,1

EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del

141.101.479

45,4

16,2

8,3

24.900.261

-

-

-

166.001.741

45,4

16,2

8,3

EU del
SLO del

818.651.709
92.375.487

263,3
-

94,1
-

47,9
-

EU in SLO del

911.027.196

249,0

89,0

45,3

797.269.555
1.708.296.751
459.403.602
46.632.056

147,8
-

52,8
-

26,9
-

EU in SLO del

506.035.658

138,3

49,5

25,2

EU del

294.512.792

94,7

33,9

17,2

34.596.120

-

-

-

EU in SLO del

329.108.911

90,0

32,2

16,4

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

383.759.757

123,4

44,1

22,4

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

78.783.471

25,3

9,1

4,6

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2009)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

SLO del

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru OP RR je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009:
 razpisanih sredstev v znesku 1.065.929.037 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 1.113.434.808 EUR, od tega preko JR za
947.433.068 EUR in preko NPO za 166.001.741 EUR
13. oktober 2010
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podpisanih pogodb za 911.027.196 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
797.269.555 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 506.035.658 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 383.759.757 EUR
 certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 78.783.471 EUR
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009.
Tabela 8: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2009 do 31.12.2009
Sklad

Izdatki, ki so
jih plačali
upravičenci,
navedeni v
zahtevkih za
plačila,
poslanih
organu za
upravljanje*

Ustrezni javni
prispevek

Izdatki, ki jih
je plačal
organ,
odgovoren za
plačila
upravičencem

ESRR-OP RR

328.401.654 328.401.654 370.615.797

Skupaj ESRR-OP RR

328.401.654 328.401.654 370.615.797

1. RP

159.109.569 159.109.569 126.704.076

- od tega izdatki v zvezi z ESS

2. RP
- od tega izdatki v zvezi z ESS

3. RP
- od tega izdatki v zvezi z ESS

4. RP
- od tega izdatki v zvezi z ESS

5. RP
- od tega izdatki v zvezi z ESS
Skupna vsota
Izdatki v zvezi z ESS v
skupni vsoti, če operativni
program sofinancira
ESRR

Skupna
plačila,
prejeta od
Komisije

Valuta Datum
transakcije

34.194.990

EUR

3.2.2009

34.194.990

EUR

20.4.2009

10.779.356

EUR

30.7.2009

12.951.823

EUR

28.10.2009

54.909.385

EUR

18.12.2009

147.030.545 EUR
64.101.709

0

0

0

0

23.061.252

8.273.067

1.645.166

EUR

10.261

10.261

0

0

EUR

40.377.309

40.377.309

36.843.173

9.009.435

EUR

0

0

0

0

103.047.899 103.047.899 198.559.886

3.884.254

0

0

0

2.805.625

2.805.625

235.595

0

0

0

0

0

328.401.654 328.401.654 370.615.797
10.261

10.261

0

Predplačilo
EK
Predplačilo
EK
Vmesno
plačilo EK
Vmesno
plačilo EK
Vmesno
plačilo EK
Predplačila in
vmesna
plačila EK

EUR

23.061.252

0

Vrsta transakcije

EUR
EUR

147.030.545 EUR
0

Vir: IS-PA, MF (PRILOGA XVIII iz Uredbe komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter
Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj
* podatek iz polja Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje, je
enak polju Ustrezni javni prispevek.
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Tabela 9: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2007 do 31.12.2009 – kumulativno
Sklad

Izdatki, ki jih je Skupna plačila, Valuta Datum
Vrsta transakcije
plačal organ,
prejeta od
transakcije
odgovoren za Komisije
plačila
upravičencem

Izdatki, ki so jih
Ustrezni javni
plačali upravičenci, prispevek
navedeni v
zahtevkih za plačila,
poslanih organu za
upravljanje*

ESRR-OP RR

505.328.401

505.328.401 383.759.757 232.518.021 EUR

1. RP

204.163.030

204.163.030 126.704.076

- od tega izdatki v zvezi z ESS

2. RP
- od tega izdatki v zvezi z ESS

3. RP
- od tega izdatki v zvezi z ESS

4. RP
- od tega izdatki v zvezi z ESS

5. RP
- od tega izdatki v zvezi z ESS
Skupna vsota
Izdatki v zvezi z ESS v
skupni vsoti, če operativni
program sofinancira
ESRR

0

0

0

25.132.881

25.132.881

8.273.067

10.261

10.261

0

65.040.345

65.040.345

39.760.738

0

0

0

206.103.265

206.103.265 208.786.281

0

0

0

4.888.879

4.888.879

235.595

0

0

0

505.328.401
10.261

Predplačila in
vmesna plačila
EK

64.101.709 EUR
0
1.645.166 EUR
0
9.009.435 EUR
0
3.884.254 EUR
0
0 EUR
0

505.328.401 383.759.757 232.518.021 EUR
10.261

0

0

Vir: IS-PA, MF (PRILOGA XVIII iz Uredbe komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter
Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj.
* podatek iz polja Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje, je
enak polju Ustrezni javni prispevek.
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2.1.3.

Informacije o razčlenitvi uporabe skladov

Slovenija bo usmerila razpoloţljiva sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (v
nadaljevanju ESRR), drugih finančnih virov in sredstva ustreznega lastnega sofinanciranja v
gospodarsko konvergenco drţave na podlagi kriterijev trajnostnega razvoja, kjer gre
prvenstveno za izboljšanje pogojev rasti in zaposlovanja z vlaganjem v fizične in človeške
vire, inovacije v druţbi znanja, zmoţnost prilagajanja gospodarskim in socialnim
spremembam ter varovanje okolja. Na ta način ţeli Slovenija doseči dolgoročno vizijo in cilje
razvoja Slovenije. Za doseganje ciljev konvergence je bilo do konca leta 2009 potrjenih
operacij (prispevek Skupnosti) v višini 991.079.150 EUR. V spodnji tabeli je navedena
okvirna kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah:
Tabela 10: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah
Razsežnost 1

Razsežnost 2

Razsežnost 3

Prednostna
tema

Oblika
financiranja

Urbano (1)
Ruralno (5)
1 1 in 5 skupaj
1
1
1 1 in 5 skupaj
1
1
1 1 in 5 skupaj
1
1
1 1 in 5 skupaj
1
1
1 1 in 5 skupaj
1
1
1 1 in 5 skupaj
1
1
1 1 in 5 skupaj
1
1
1 1 in 5 skupaj
1
1
1 1 in 5 skupaj
1
1
1 1 in 5 skupaj
1
1
1 1 in 5 skupaj
1
1
1 1 in 5 skupaj

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4
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Razsežnost 4

1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5

Gospodarska
dejavnost
00
00
00
6
6
6
22
22
22
00
00
00
4
4
4
6
6
6
12
22
22
17
17
17
18
18
18
22
22
22
00
00
00
3

Razsežnost 5
Lokacija
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0

Znesek
prispevka
Skupnosti
26.619.935
23.132.724
3.487.211
1.159.966
664.661
495.305
1.173.151
672.216
500.935
39.929.902
34.699.085
5.230.817
475.144
412.900
62.244
15.606.700
13.562.222
2.044.478
8.544.958
6.673.612
1.871.346
150.635
117.646
32.989
33.509.595
26.170.994
7.338.601
4.875.649
4.236.939
638.710
7.064.947
5.517.724
1.547.223
1.529.298
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4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

7

7

7

8

8

8
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1

3
3
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
10
10
10
12
12
12
16
16
16
19
19
19
21
21
21
22
22
22
6
6
6
6
6
6
8
8
8
15
15
15
14
14
14
15
15
15
21
21

SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0

1.328.960
200.338
16.164.303
14.046.779
2.117.524
56.719.442
49.289.195
7.430.247
5.427.914
4.716.857
711.057
13.099.289
11.383.282
1.716.007
13.404.032
11.648.104
1.755.928
5.363.012
4.660.457
702.555
193.360
168.030
25.330
4.290.480
3.728.427
562.053
8.804.465
7.651.080
1.153.385
7.800.384
6.778.534
1.021.850
69.988.247
60.819.787
9.168.460
27.040.598
23.498.280
3.542.318
691.030
600.505
90.525
30.076.747
26.136.693
3.940.054
40.587.295
32.875.709
7.711.586
43.043.359
37.404.679
5.638.680
1.919.594
1.554.871
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8

8

9

9

9

10

11

11

14

23

23

23

24

45

45

45

46
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5

21
22
22
22
00
00
00
6
6
6
21
21
21
22
22
22
10
10
10
16
16
16
22
22
22
16
16
16
11
11
11
21
21
21
22
22
22
11
11
11
9
9
9
11
11
11
21
21
21
9
9
9

SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0

364.723
1.621.529
1.313.438
308.091
8.940.897
7.242.127
1.698.770
3.533.647
2.024.780
1.508.867
528.498
302.829
225.669
21.296.521
12.202.907
9.093.614
34.858.512
27.224.498
7.634.014
3.711.909
2.899.001
812.908
2.698.162
2.107.265
590.897
3.172.568
2.477.776
694.792
105.216.133
60.288.844
44.927.289
1.415.303
810.969
604.334
1.378.114
789.659
588.455
690.654
395.745
294.909
7.853.490
4.500.050
3.353.440
745.246
427.026
318.220
27.133.256
15.547.356
11.585.900
3.548.724
2.033.419
1.515.305
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46

46

46

50

51

52

54

54

54

55

55

55

56

57

57

57

57

58
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj

21
21
21
22
22
22
00
00
00
22
22
22
21
21
21
22
22
22
9
9
9
21
21
21
22
22
22
14
14
14
22
22
22
00
00
00
22
22
22
11
11
11
14
14
14
22
22
22
00
00
00
22

SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0

56.251.809
32.232.287
24.019.522
5.641.752
3.232.724
2.409.028
591.284
338.806
252.478
1.566.693
897.715
668.978
477.208
273.440
203.768
494.809
283.526
211.283
2.354.958
1.349.391
1.005.567
1.782.864
1.021.581
761.283
1.090.937
625.107
465.830
41.462.705
33.584.791
7.877.914
131.188
75.171
56.017
2.959.665
2.397.329
562.336
647.396
370.958
276.438
1.959.159
1.122.598
836.561
31.307.392
25.358.988
5.948.404
27.877.199
22.580.531
5.296.668
7.494.914
6.070.880
1.424.034
19.204.031
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59

59

61

61

79

79

85

86

85
86

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
5
5

22
22
17
17
17
22
22
22
12
12
12
22
22
22
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
0
0

SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
Skupaj:

11.003.910
8.200.121
8.231.748
6.667.716
1.564.032
6.730.247
3.856.432
2.873.815
1.090.493
624.852
465.641
10.175.760
5.830.710
4.345.050
1.170.443
670.664
499.779
18.471.433
14.961.860
3.509.572
151.724
86.938
64.786
161.011
92.259
68.751
24.604.082
3.399.653
991.079.150

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Slovenija bo na ravni OP RR namenila doseganju t.i. »Lizbonskih programov« okvirno 65%
razpoloţljivih sredstev. Konkretni oz. specifični cilji, ki jih bo Slovenija zasledovala s
sredstvi kohezijske politike pa so naslednji:
- spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj,
- izboljšati kvaliteto sistema izobraţevanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti,
- izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z
ustvarjanjem delovnih mest,
- zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju
kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi,
- skladen razvoj regij.
V tem okviru je namen OP RR podpirati tiste usmeritve, ki povečujejo konkurenčnost,
gospodarsko in teritorialno kohezijo oziroma zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z
načeli trajnostnega razvoja. Ključno je, da ustvarimo takšno poslovno okolje, kjer vsi
potenciali, tako gospodarski, raziskovalno-razvojni, naravni in kulturni, okoljski ter človeški,
prispevajo k izkoriščanju razvojnih priloţnosti Slovenije in celotnega gospodarstva. V spodnji
tabeli je navedena okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta
2009 (okvirno 57,12% vrednosti potrjenih operacij).
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Tabela 11: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2009
Razsežnost 1

Razsežnost 2

Prednostna
tema

Oblika
financiranja
1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

13. oktober 2010

Razsežnost 3
Urbano (1)
Ruralno (5)
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5

Razsežnost 4
Gospodarska
dejavnost
00
00
00
6
6
6
22
22
22
00
00
00
4
4
4
6
6
6
12
12
12
17
17
17
18
18
18
22
22
22
00
00
00
3
3
3
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8

Razsežnost 5
Lokacija
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0

Znesek prispevka
Skupnosti
26.619.935
23.132.724
3.487.211
1.159.966
664.661
495.305
1.173.151
672.216
500.935
39.929.902
34.699.085
5.230.817
475.144
412.900
62.244
15.606.700
13.562.222
2.044.478
8.544.958
6.673.612
1.871.346
150.635
117.646
32.989
33.509.595
26.170.994
7.338.601
4.875.649
4.236.939
638.710
7.064.947
5.517.724
1.547.223
1.529.298
1.328.960
200.338
16.164.303
14.046.779
2.117.524
56.719.442
49.289.195
7.430.247
5.427.914
4.716.857
711.057
13.099.289
11.383.282
1.716.007
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4

4

4

4

4

4

6

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj

10
10
10
12
12
12
16
16
16
19
19
19
21
21
21
22
22
22
6
6
6
6
6
6
8
8
8
15
15
15
14
14
14
15
15
15
21
21
21
22
22
22
00
00
00
6
6
6
21
21
21
22

SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0

13.404.032
11.648.104
1.755.928
5.363.012
4.660.457
702.555
193.360
168.030
25.330
4.290.480
3.728.427
562.053
8.804.465
7.651.080
1.153.385
7.800.384
6.778.534
1.021.850
69.988.247
60.819.787
9.168.460
27.040.598
23.498.280
3.542.318
691.030
600.505
90.525
30.076.747
26.136.693
3.940.054
40.587.295
32.875.709
7.711.586
43.043.359
37.404.679
5.638.680
1.919.594
1.554.871
364.723
1.621.529
1.313.438
308.091
8.940.897
7.242.127
1.698.770
3.533.647
2.024.780
1.508.867
528.498
302.829
225.669
21.296.521
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10

11

11

14

52

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5

22
22
10
10
10
16
16
16
22
22
22
16
16
16
22
22
22

SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
Skupaj:

12.202.907
9.093.614
34.858.512
27.224.498
7.634.014
3.711.909
2.899.001
812.908
2.698.162
2.107.265
590.897
3.172.568
2.477.776
694.792
494.809
283.526
211.283
566.110.483

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

2.1.4.

Pomoč ciljnih skupin

V tabeli v nadaljevanju je prikazan nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah, na katere
se smiselno navezujejo v okviru OP RR potrjeni instrumenti v letu 2009.
Tabela 12: Nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah
1.2 Javni razpis za sofinanciranje nakupa
nove tehnološke opreme v letu 20092011

Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot
gospodarske druţbe ali samostojni podjetniki posamezniki z
najmanj 1 zaposlenim in največ 249 zaposlenimi

1.1 Javni razpis »Neposredne spodbude za
skupne razvojno-investicijske projekte –
RIP 09«
2.1 Javni razpis za izbor operacij za
sofinanciranje investicij v
Medpodjetniške izobraţevalne centre MIC
3.1

1.2

1.1

3.1

Skupina najmanj dveh podjetij, ki niso povezane gospodarske
druţbe po 527. členu ZGD-1 in pri razvojnem-raziskovalnem
delu sodelujejo z vsaj eno raziskovalno skupino
Javni zavodi, ki imajo organizacijsko enoto Medpodjetniški
izobraţevalni center, ki opravlja dejavnosti na področju
poklicnega in strokovnega izobraţevanja in drugih
komplementarnih dejavnosti v sodelovanju z vsemi socialnimi
partnerji
Neposredna potrditev operacije Vlaganje Park Škocjanske jame
v turistično infrastrukturo Parka
Škocjanske jame
Neposredna potrditev operacije Program Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot
za izvajanje garancijskega sklada s
gospodarske druţbe ali samostojni podjetniki posamezniki
subvencijo obrestne mere v okviru
Slovenskega podjetniškega sklada,
Produkt P1 – garancije za bančne kredite
s subvencijo obrestne mere za obdobje
2009-2013
Javni razpis za razvoj centrov odličnosti Raziskovalne organizacije javnega prava oz. zasebnega prava s
v obdobju 2009-2013
koncesijo povezane s podjetji in drugimi subjekti inovacijskega
okolja v raziskovalne centre odličnosti.
Javni razpis za dodatno promocijo
Organizacije, ki skrbijo za razvoj turizma na turističnem
turistične ponudbe v Sloveniji v letu
območju ali gospodarske druţbe in podjetniki posamezniki, ki
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opravljajo turistično dejavnost

2009
2.2 Javni razpis za spodbujanje raziskovalno
razvojnih projektov razvoja e-vsebin in
e-storitev v letih 2009 in 2010
3.1 Javni razpis turistična infrastruktura
2009
2.2 Javni razpis za spodbujanje projektov
vzpostavitve e-vsebin in e-storitev
javnih in zasebnih neprofitnih
organizacij 2009-2010
3.2 Neposredna potrditev operacije Muzej
sodobne umetnosti (Moderna galerija –
objekt 22 Metelkova) – EŠD 9667

Konzorciji, ki jih sestavljajo podjetja (samostojni podjetnik
posameznik ali gospodarske druţbe) in raziskovalno razvojne
organizacije (javni zavod, zavod, razvojna enota podjetja)
Samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske druţbe

3.2 Drugi javni razpis za sofinanciranje
operacij javne kulturne infrastrukture, v
okviru Evropskega sklada za regionalni
razvoj, v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, v
okviru razvojne prioritete
3.«Povezovanje naravnih in kulturnih
potencialov« in prednostne usmeritve
3.2 »Mreţenje kulturnih potencialov«
3.1 Neposredna potrditev operacije Gradnja
nadomestnega objekta Mladinskega
zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič
(hotel Arija)
2.3 Neposredna potrditev operacije
Infrastruktura meroslovnega sistema –
Plemenite kovine
1.2 Neposredna potrditev operacije Program
instrumentov finančnega inţeniringa za
MSP v RS za obdobje 2009-2013 (PIFI)

Občine

Javne in zasebne neprofitne organizacije (javni in zasebni
zavodi, občine in reprezentativne organizacije, društva,
univerze, samostojni visokošolski zavodi)
Ministrstvo za kulturo

Rdeči kriţ Slovenije

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS
za meroslovje
Mala in srednje velika podjetja s potencialom hitre rasti, druţbe
tveganega kapitala

3.2 Neposredna potrditev operacije Obnova Ministrstvo za kulturo
gradu Strmol in pripadajočih pristav
4.2 Tretji javni razpis za izbor operacij
Samoupravne lokalne skupnosti
prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih
območij s Hrvaško« v okviru
Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete
»Razvoj regij«

2.1.5.

Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč

V letu 2009 informacije o uporabi povrnjene ali ponovno uporabljene pomoči po preklicu
pomoči iz Uredbe (ES) št. 1083/2006 niso relevantne.
2.1.6.

Kakovostna analiza

OP RR je bil potrjen 27.8.2007. V letih 2007 in 2008 je bilo v okviru OP RR potrjenih in objavljenih v
Ur.l. RS 24 instrumentov za izbor operacij. V letu 2009 je OU potrdil izvedbo sedemnajstih

instrumentov in sicer: PU 1.1 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 1.2 en javni razpis za
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izbor operacij in dve neposredni potrditvi operacije, PU 2.1. en javni razpis za izbor operacij,
PU 2.2 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 2.3 eno neposredno potrditev operacije, PU 3.1
dva javna razpisa za izbor operacij in dve neposredni potrditvi operacije, PU 3.2 en javni
razpis za izbor operacij in dve neposredni potrditvi operacije in PU 4.2 en javni razpis za
izbor operacij (več v nadaljevanju). V letu 2009 je OU potrdil spremembe petih instrumentov
za izbor operacij (več v nadaljevanju).
Podrobnejše doseganje načrtovanih kazalnikov je opredeljeno v okviru posamezne razvojne
prioritete. Kazalniki na ravni OP RR so navedeni v tabeli 2, ključni kazalniki na ravni RP pa v
tabelah 3, 4, 5 in 6.

2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami
OP RR predvideva, da je nadzorni odbor sestavljen po načelu partnerstva, pri čemer so v njem
zastopani med drugim tudi socialni partnerji in nevladne organizacije. Pri sestavi in delovanju
nadzornega odbora je dan poseben poudarek področjem enakih moţnosti med moškimi in
ţenskami, nediskriminaciji ter področju trajnostnega razvoja in varovanju okolja. Vključeni
so naslednji gospodarski in socialni partnerji:
-

predstavnik Gospodarske zbornica Slovenije,
predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije,
predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
predstavnik KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije,
predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,
predstavnik Zdruţenja delodajalcev Slovenije,
predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Na predlog nevladnih organizacij Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj
nevladnih organizacij - CNVOS, Zdruţenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih
organizacij Slovenije – ZDOS so vključeni štirje predstavniki NVO in sicer:
- trije predstavniki s področja varstva okolja in trajnostnega razvoja in
- predstavnik s področja enakih moţnosti.
Dodatno je bil v NO OP RR in ROPI vključen tudi predstavnik invalidskih organizacij:
- predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda invalidskih
podjetij Slovenije.
Načelo enakih moţnosti se uresničuje na različnih stopnjah izvajanja Evropskega sklada za
regionalni razvoj in OP RR - programiranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje.
Zagotavljanje načela enakih moţnosti, ki izhaja iz 16. člena Uredbe 1083/2006, se izvaja v
okviru OP RR kot horizontalni ukrep, kjer je to izvedljivo in utemeljeno. Posebna pozornost
je namenjena dostopu (predvsem invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi) do
infrastrukturnega okolja, informacij in komunikacij.
Izvajanje OP RR tako učinkuje na spodbujanje enakih moţnosti na ravni izvedbe
instrumentov (javni razpis za izbor operacij, neposredna potrditev operacije).
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Smiselno zagotavljanje enakih moţnosti predstavlja pogoj v javnih razpisih, ki se upošteva
tako s strani posredniških teles kot izvajalcev razpisov kot tudi posameznih upravičencev. V
pogodbi o sofinanciranju med posredniškim telesom in upravičencem se lahko smiselno
določijo obveznosti upravičencev, ki zadevajo spoštovanje načela enakih moţnosti, v skladu s
16. členom Uredbe 1083/06 in relevantno nacionalno zakonodajo.
Spodbujanje enakih moţnosti se uresničuje tudi v okviru meril za izbor operacij, ki jih je
potrdil nadzorni odbor. Merila za izbor operacij predstavljajo najširša merila, ki omogočajo
realizacijo ciljev horizontalne teme enakih moţnosti. Tako je zagotovljeno, da se lahko pri
pripravi posameznih instrumentov oblikujejo specifična merila (v okviru najširših meril), ki se
nanašajo na načelo enakih moţnosti in prispevajo k doseganju ciljev le-tega.
Načelo enakih moţnosti se smiselno upošteva, saj gre v okviru OP RR predvsem za
infrastrukturne, investicijske in razvojno-inovativne projekte, kjer je potrebno zagotoviti
ustrezno dostopnost do infrastrukture in informacijsko-komunikacijskih orodij. Posamezni
ukrepi (npr. informacijska druţba) še dodatno prispevajo k enakim moţnostim, saj imajo
namen zagotoviti čim širši dostop do IKT storitev za vse skupine uporabnikov.
Dodatno velja izpostaviti usklajenost in dopolnjevanje aktivnosti OP RR in OP RČV (ki
vsebuje naloţbe v človeške vire in izobraţevalne sisteme), ki je izrednega pomena, saj
omogoča doseganje ciljev obeh OP, vključno s spodbujanjem enakih moţnosti.

2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti
Do sedaj nismo evidentirali teţav pri izvajanju OP RR. OU je tako pri programiranju in
načrtovanju aktivnosti, kot tudi pri opredelitvi osnovnega okvira za sistem upravljanja in
nadzora za OP RR upošteval smernice in posamezne uredbe Skupnosti glede na specifično
zakonodajo v zvezi z izvajanjem ESRR. Sprejeta je bila Uredba o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v obdobju 2007–20131, ki natančneje
opredeljuje izvajanje OP RR. OU je izdelal tudi podrobnejše opredelitve (navodila) izvajanja
postopkov tako v zvezi s pripravo, prijavo in potrjevanjem operacij, poročanjem, kontrolo,
vrednotenjem ter podrobnejše opredelitve upravičenih stroškov, na ravni posamezne
aktivnosti v OP. Vsa navodila, ki jih je izdal OU v zvezi z navedenimi tematikami, so
dostopna na spletni strani www.euskladi.si.

2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo
V skladu s členom 62 (1)(d)(i) Uredbe Komisije (ES) št. 1083/2006 je potrebno poročati o
večjih spremembah Opisa sistema upravljanja in nadzora za posamezen operativni program.
Opis sistema upravljanja in nadzora za OP RR se v letu 2009 ni spreminjal. V veljavi je bila
verzija iz 30. aprila 2008.
V letu 2009 so bile izvedene tri sistemske revizije s strani revizijskega organa, na organu
upravljanja in dveh posredniških telesih:

1

Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v obdobju 2007–2013 je
bila sprejeta 11.5.2007 v Ur.l. RS št. 41/07 , spremenjena 6.3.2009 v Ur.l.RS št. 17/09

13. oktober 2010

26

LP OP RR 2009

1. Sluţbi vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v vlogi organa
upravljanja
V obdobju od aprila do julija 2009 je potekala revizija dela sistema upravljanja in nadzora v
Sluţbi vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v vlogi organa upravljanja s
strani Urada za nadzor proračuna. 31. julija 2009 je posredniško telo prejelo osnutek
revizijskega poročila. V oktobru 2009 je revizijski organ izdal končno revizijsko poročilo,
katerega priporočila bo OU upošteval in implementiral v letu 2010.
V svojih ugotovitvah revizijski organ še posebej izpostavlja področje urejanja razmerij med
PT in OU, področje določitve pristojnosti OU, izvajanje preverjanj prenesenih nalog na PT,
postopke za potrjevanje instrumentov, področje definiranja upravičenih stroškov OP,
izvajanje kontrol in hranjenje dokumentacije, področje delovanja sistema ISARR in področje
sistema spremljanja revizij.
2. Sluţbi vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v vlogi posredniškega
telesa
V novembru in decembru 2009 je potekala revizija dela sistema upravljanja in nadzora pri
SVLR kot posredniškem telesu s strani Urada za nadzor proračuna. 10. decembra 2009 je
posredniško telo prejelo osnutek revizijskega poročila. Končnega revizijskega poročila OU in
PT do konca leta 2009 nista prejela.
3. Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
10. decembra 2009 je posredniško telo prejelo osnutek revizijskega poročila. Posredniško telo
je v skladu z izdanimi ugotovitvami in priporočili pripravilo akcijski načrt, ki ga je
posredovalo organu upravljanja in revizijskemu organu kot odzivno poročilo. Končnega
revizijskega poročila OU in PT do konca leta 2009 nista prejela.
V letu 2009 ni bilo večjih teţav, ki bi nastopile pri izvajanju OP RR. Se pa srečujemo s
situacijo kjer se izvajanje nekaterih operacij ne sklada z dinamiko, ki je bila predvidena v
vlogah za pridobitev pomoči, zato so nekateri upravičenci zaprosili za podaljšanje roka za
izvajanje operacije, oz. roka za doseganje ciljev. Vzroki za spremenjeno dinamiko izhajajo
predvsem iz zapletov pri postopkih javnega naročanja in problemov pri nakupu zemljišč
(prednostni usmeritvi 4.1 Regionalni razvojni programi in 4.2 Razvoj obmejnih območij s
Hrvaško), zaradi teţav podjetij, ki izhajajo iz finančne krize (prednostna usmeritev 1.2
Spodbujanje podjetništva) in zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju soglasij za izdajo
gradbenih dovoljenj ter dovoljenj za poseg v prostor (prednostna usmeritev 3.3 Športno
rekreacijska infrastruktura).

2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa
V tem delu najprej izpostavljamo, da se je na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o drţavni upravi (Uradni list RS, št. 48/2009) dne 16.9.2009 vsebina dela v sklopu
Direktorata za elektronske komunikacije - MG prenesla na Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo v Direktorat za informacijsko druţbo. Po prenosu nalog sta konec leta
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2009 Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
posredovala Organu upravljanja predloge sprememb OSUN.
V nadaljevanju v tem delu izpostavljamo še izjemne in nepričakovane druţbeno ekonomske
razmere, ki so vplivale na izvajanje OP RR v letu 2009. OP RR je bil pripravljen v letih
2006/2007, ko je bil zaznamovan s popolnoma drugačno druţbeno in ekonomsko situacijo.
- V letih 2006 in 2007 je bila Slovenija soočena s pozitivno proizvodno vrzeljo, kar
pomeni, da je prihajalo do pregrevanja gospodarstva. Šlo je za obdobje visoke
gospodarske rasti, ki je temeljila na prekomernem zadolţevanju, in ni bila podprta z
ustreznimi strukturnimi lastnostmi gospodarstva in druţbe.
-

V septembru 2008 se je začela doslej največja svetovna gospodarska in finančna kriza,
ki se je na osnovi velike vpetosti Slovenije v mednarodne tokove odrazila v izrazitem
padcu gospodarske aktivnosti, še posebej v letu 2009, ko se je bruto domači proizvod
zmanjšal za 7,8 odstotka.

-

V letu 2009 je prišlo do realnega zniţanja investicij za 21,6 odstotkov, kar je
pomembno vplivalo tudi na izvajanje OP RR. Po eni strani se je tako zmanjšalo število
razvojnih projektov, ki so potencialno relevantni za kohezijsko politiko. Po drugi
strani se je zaradi krize bistveno povečalo število projektov, ki brez javnih spodbud ne
bi moglo biti izvedeno, še posebej upoštevajoč, da se svetovna kriza najbolj očitno
kaţe ravno v izrazito zaostrenih pogojih pri pridobivanju finančnih virov.

-

Gospodarska kriza se je odrazila tudi na področju zaposlovanja in posledično tudi na
strani socialne kohezije v Sloveniji. Med mesecem septembrom 2008 in koncem leta
2009 se je v Sloveniji število delovnih mest zmanjšalo za več kot 40 tisoč, kar
predstavlja 4,6 odstotno zmanjšanje delovne aktivnosti prebivalstva, medtem ko se je
število registriranih brezposelnih oseb glede na obdobje pred začetkom krize povečalo
za 63%.

-

Recesija je imela neenakomeren regionalni učinek, saj se je stopnja registrirane
nezaposlenosti bolj povečala v tistih statističnih regijah, ki so imele ţe pred krizo višjo
stopnjo nezaposlenosti.

V okviru izvajanja OP RR v letu 2009 in ob navedenih spremenjenih druţbeno ekonomskih
razmerah še posebno ugotavljamo:
- da je zaradi nastale finančne in gospodarske krize ter upada naročil, malim in srednjim
podjetjem teţje dosegati zastavljene cilje (število zaposlenih),
- v primeru operacij malih in srednjih podjetij odstopanja od pogodb o sofinanciranju,
kot posledice zaostrenih gospodarskih razmer (npr nakup nove tehnološke opreme za
mala in srednja podjetja, kjer je imela gospodarska in finančna kriza največji vpliv, saj
upravičenci niso uspeli realizirati predvidenih operacij),
- manjši padec prenočitev turistov (v milijonih, SURS)(1%), kar je posledica globalne
gospodarske krize, rezultat pa je glede na pričakovanja ob začetku leta bistveno boljši
od pričakovanega, prav tako je bistveno boljši kot v nekaterih primerljivih drţavah v
regiji in v Evropi.
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2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006
V letu 2009 v okviru OP RR ni bilo evidentiranih sprememb, kot so opredeljene s 57. členom
Uredbe (ES) št. 1083/2006.

2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov
Dopolnjevanje z OP RČV

2.6.1.

Dopolnilno financiranje se zagotavlja ob upoštevanju OP RR in OP RČV za obdobje 20072013, predvsem pri vsebinah, ki so povezane z investicijami, zlasti v informacijsko
infrastrukturo. V letu 2009 je bilo dopolnilno financiranje v okviru izvajanja OP RR
uporabljeno na enem instrumentu in sicer:
- Neposredna potrditev operacije Infrastruktura meroslovnega sistema – MIRS
Bilo je tudi uporabljeno dopolnilno financiranje z OP RR v okviru delovanja OP RČV in sicer
v primeru potrditve sledečih instrumentov:
PU (OP
RČV)

Naziv instrument/operacija

5.3.

Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih druţbenih skupin na
področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada
Enotni spletni portal stvarnega premoţenja
Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov
E-uprava
E-vem
E-pravosodje
E-zdravje
Javni razpis za sofinanciranje projektov horizontalnih mreţnih NVO in regionalnih stičišč 20082009
Javni razpis za sofinanciranje projektov horizontalnih mreţnih NVO in regionalnih stičišč za leti
2009 in 2010
Javni razpis za sofinanciranje projektov vsebinskih mreţ NVO za leti 2009 in 2010

5.3.

JR za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leta 2009, 2010 in 2011

5.3.

Dodatni JR za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leta 2009, 2010 in 2011

4.3.
5.2.
5.2.
5.1.
4.1.

Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih druţbenih skupin na
področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v
letih 2009-1010
Do boljše kakovosti storitev z več svetovalci zaposlitve
Informacijski portal sklada
Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS
Javni razpis za spodbujanje razvoja socilanega podjetništva

4.3.
5.1.
5.1.
5.1.
5.1.
5.1.
5.4.
5.3.
5.3.

2.6.2.

Razmejitve med OP RR in Programom razvoja podeželja RS 2007–2013 (PRP)

Potencialna področja prekrivanja so bila identificirana predvsem znotraj ukrepov 3. osi
Programa razvoja podeţelja RS 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP), kjer se politika razvoja
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podeţelja najbolj pribliţa evropski kohezijski politiki za obdobje 2007–2013. Pri ostalih oseh
je moţnost prekrivanja oz. podvojitve podpor iz različnih skladov Skupnosti bistveno manjša
oziroma je ni.
Uresničevanje PRP Slovenija izvaja z ukrepi po 4 prednostnih oseh. V nadaljevanju so
predstavljene razmejitve vsebin in aktivnosti koordiniranja po vseh 4 oseh PRP s kohezijsko
politiko.
Usklajevanje s PRP 2007-2013 je potekalo predvsem med ukrepi prve, tretje ter četrte
prioritete OP RR in ukrepi 3. osi PRP 2007-2013.
Konkretno je za vsebine 3. osi PRP in 1 prioritete OP RR (PU 1.2 Spodbujanje podjetništva)
med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvom za gospodarstvo
(Slovenski podjetniški sklad), potekalo tesno sodelovanje v obliki usklajevanja vsebine javnih
razpisov (ukrepa 311 in 312) pred vsako objavo v Uradnem listu RS. Javni razpisi obeh
institucij so bili usklajeni v smislu poenotenja finančnih določb, dejavnosti in upravičenosti
ter razmejitve glede upravičencev. Tako so bili med upravičenci za prijavo na javne razpise za
sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme izvzeta podjetja, ki lahko sodelujejo na
vsebinsko sorodnem javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo v okviru ukrepa 312 oz.
podjetja, ki sodijo v skupino mikropodjetij in imajo sedeţ in delujejo izven naselij s statusom
mesta (skladno s sklepom DZ RS, Ur.l. RS št. 22/2000 in Ur.l. RS št. 121/2005).
Za vsebine 3. osi PRP in 3 ter 4 prioritete OP RR podrobne vsebinske razmejitve in aktivnosti
opredeljujemo v nadaljevanju.
Prednostna usmeritev 3.2 »Mreţenje kulturnih potencialov« se povezuje s Programom razvoja
podeţelja 2007-2013 v okviru ukrepov 3.2.2. Obnova in razvoj vasi in 3.2.3. Ohranjanje in
izboljšanje dediščine podeţelja. Razmejitve in sinergijski učinki med OP RR in OP PRP so
med ciljnimi skupinami in v namenih financiranja. V okviru Programa razvoja podeţelja so
bili upravičenci druge ciljne skupine t.j. prvenstveno kmetije in kmetijstva in pa občine na
podeţelskih območjih za investicije v objekte, ki so namenjeni prenovam večnamenskih
zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druţenje, v okviru katerih se poleg športnih in
prostočasnih dejavnosti odvija tudi kulturno-umetniško ustvarjanje na podeţelju oziroma
naloţbam v objekte in skupine objektov, ki so pomembni za ohranitev dediščine podeţelja
(območja in objekti vrtnega in parkovnega oblikovanja, etnološki kulturni spomeniki,
vzpostavitev eko muzejev in muzejev na prostem, stalnih zbirk in razstav domačih obrti,
kulturna dediščina podeţelja v okviru tematskih poti).
Razmejitev med razpisi prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru OP
RR in razpisi v okviru 3. osi PRP, predstavlja vrednost investicijske operacije. Vrednost
operacij, ki so se prijavljale na razpise v okviru prednostne usmeritve 4.1 »Regionalni
razvojni programi, je morala znašati najmanj 600.000 EUR (z DDV), na razpisih 3. osi PRP
pa je morala biti vrednost investicijskih operacij, ki so se lahko prijavljale na razpise niţja od
600.000 EUR (z DDV).
V razpisih Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve 4.2 »Razvoj
obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013 je bil kot razmejitveno določilo v oba izvedena razpisa
prednostne usmeritve 4.2 »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« vgrajen selektiven pogoj, da
so do sofinanciranja upravičene samo operacije, ki se bodo izvajale v naseljih na teritorialnem
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območju znotraj 10 km obmejnega pasu s Republiko Hrvaško. Kot dodatna razmejitev s PRP
pa je bil v razpisa vgrajen dodaten pogoj, da mora biti pri investicijah v javne poti iz
investicijske dokumentacije jasno razvidno, da te javne poti ne potekajo skozi vaška jedra.
Glede na to, da investicijskih projektov, ki so bili upravičeni do kandidiranja, zaradi narave
projektov PU 4.2 (manjši projekti) ni bilo mogoče razmejiti glede na višino projekta, je bil v
razpise 3. osi PRP vgrajen razmejitveni pogoj, da do sofinanciranja ne bodo upravičeni
projekti, ki se bodo izvajali v naseljih na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega
pasu z Republiko Hrvaško, razen za investicije v javne poti ali lokalne ceste, ki potekajo skozi
vaška jedra, ki niso bile upravičene do kandidature na razpisih za prednostno usmeritev 4.2
»Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.
2.6.3. Razmejitve med OP RR in OP ROPI
Potencialna področja prekrivanja med OP RR in OP ROPI so bila identificirana med obema
prednostnima usmeritvama 4 razvojne prioritete OP RR (razvoj regij) in prednostnima
usmeritvama Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter Področje cest v OP ROPI.
Razmejitev upravičenosti operacij na področju cest med PU Področje cest v okviru OP ROPI
in PU Regionalni razvojni programi – aktivnosti cestna infrastruktura v okviru OP RR je
določena tako, da se v okviru OP ROPI financirajo le investicije za izgradnjo drţavnih cest v
skladu s predpisi o kategorizaciji drţavnih cest, medtem ko investicije za izgradnjo občinskih
cest, ki so kategorizirane kot lokalne ceste, financirajo v okviru OP RR. V okviru OP ROPI se
bo sofinancirala izgradnja samo tistih kolesarskih poti, ki so del daljinskih kolesarskih
povezav v sklopu drţavnega kolesarskega omreţja in imajo tako status drţavnih kolesarskih
poti, medtem ko se investicije za izgradnjo ostalih kolesarskih poti lahko financirajo v okviru
OP RR ali drugih programov (npr. Cilja 3).
Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je bila pri sofinanciranju
operacij, kot temeljna razmejitev upoštevano določilo, ki izhaja iz OP RR, da je bila v okviru
4. razvojne prioritete OP RR predmet financiranja le okoljska infrastruktura, ki se ni
financirala iz Kohezijskega sklada in ni bila vključena v Operativni program razvoja okoljske
in prometne infrastrukture.
Poleg tega so bili ob izvajanju upoštevani tudi dodatni razmejitveni kriteriji te prioritete OP
RR do OP ROPI, in sicer mejna kapaciteta zgrajene okoljske infrastrukture. Pri izgradnji
javnih čistilnih naprav je bila v okviru 4. razvojne prioritete OP RR tako moţna le izgradnja
manjših ČN s kapaciteto niţjo od 2000 PE, pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo pa so bili v
okviru iste prioritete OP RR financirane le operacije zagotavljanja rezervnih vodnih virov za
manjše vodovodne sisteme do 49.000 prebivalcev.
Glede izgradnje sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda je bila
skladno z merili, potrjenimi na NO OP RR znotraj prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi« upravičena le izgradnja manjših omreţij za odvajanje odpadnih komunalnih in
padavinskih voda, v okviru OP ROPI pa je bila upravičena le izgradnja večjih, omreţij.
Potrebno je poudariti, da je bilo med izvajanjem posameznih instrumentov vzpostavljeno
dobro sodelovanje med obema posredniškima telesoma in OU.
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2.6.4. Dodatne razmejitve in koordinacija
Ţe v začetku te finančne perspektive je bila na PT_SVLR s sklepom o imenovanju s strani
ministra imenovana projektna skupina za vzpostavitev izvajanja razvojne prioritete Razvoj
regij, katere naloga je bila tudi usklajevanje vsebinskih področij prioritete z resornimi
ministrstvi, odgovornimi za izvajanje področnih politik (kot na primer znotraj OP RR, OP
ROPI in OP PRP). V okviru projektne skupine je bil na podlagi teh usklajevanj z resornimi
ministrstvi pripravljen predlog nabora vsebin oziroma namenov, upravičenih za financiranje v
okviru 4. razvojne prioritete. Istočasno so bili z resornimi ministrstvi dogovorjeni tudi
mehanizmi razmejevanja vsebin izvajanja kohezijske politike s poudarkom na preprečevanju
dvojnega financiranja, ki so se ves čas izvajanja tudi uspešno implementirani. V praksi je
razmejevanje najpogosteje potekalo predvsem na način, da so vključena posredniška telesa
pred objavo razpisov dogovorila in uskladila detajlnejša določila vsebinskih razmejitev in
aktivnosti za preprečevanje moţnosti dvojnega financiranja.
SVLR v vlogi posredniškega telesa je pri izvajanju vseh štirih razpisov v okviru prednostne
usmeritve OP RR »Regionalni razvojni programi« sofinanciralo le t.i. nespecializirane
regijske inkubatorje in manjše cone regionalnega pomena. Razmejevanje z Ministrstvom za
gospodarstvo v vlogi posredniškega telesa, kot nosilcem prednostne usmeritve 2.1
»Gospodarsko razvojna logistična središča«, v okviru katere so bile sofinancirane investicije v
tehnološke parke in inkubatorje v okviru gospodarsko-razvojnih logističnih središč
nacionalnega pomena, je potekalo v obliki usklajevanja določil razpisnih dokumentacij in
pregleda nabora projektov za sofinanciranje.
Ministrstvo za kulturo v vlogi posredniškega telesa je tako pri izvedbi javnega razpisa v
okviru prednostne usmeritve 3.2 »Mreţenje kulturnih potencialov« upoštevalo razmejitvena
razmerja med prednostnimi usmeritvami tako, da je sofinanciralo investicije v objekte javne
kulturne infrastrukture v lasti občin, ki so razglašeni s sklepom pristojnega organa lokalne
skupnosti in so namenjeni prvenstveno le izvajanju kulturnih dejavnosti. V okviru 4. razvojne
prioritete »Razvoj regij« pa je bila financirana javna kulturna infrastruktura v večnamenskih
objektih, pri čemer je moralo najmanj 50% površine objekta biti namenjeno kulturnim
dejavnostim, preostanek pa drugim npr. poslovnim, neprofitnim idr.. V praksi je sodelovanje
med obema posredniškima telesoma potekalo v obliki usklajevanja vsebine javnih razpisov
pred objavo v Uradnem listu RS. Javni razpisi obeh institucij so bili usklajeni v smislu
vstopnih pogojev, finančnih določb in upravičenosti.

2.7. Postopki spremljanja
OU je vzpostavil okvir spremljanja izvajanja OP RR na več ravneh, in sicer:
- vsebinsko spremljanje izvajanja, ki ga v OU izvajajo vsebinski sektorji,
- finančno spremljanje, ki ga izvajajo vsebinski sektorji in SSN za vse OP,
- sistemsko spremljanje, ki ga izvaja SSN,
- spremljanje izvajanja operacij s pomočjo centralnega informacijskega sistema ISARR.
Postopki in procesi spremljanja so navedeni tako v posameznih navodilih OU, ki
opredeljujejo način spremljanja in poročanja, tok informacij, pristojne osebe za spremljanje in
poročanje ter časovno dinamiko spremljanja izvajanj, z jasno alokacijo nalog, ki je predvidena
tudi v opisu sistema upravljanja in nadzora OP RR ki je bil posredovan EK v prvi polovici

13. oktober 2010

32

LP OP RR 2009

leta 2008. OU je opredelil tudi postopke spremljanja za namen izvajanja sprotnega
vrednotenja operacij, vključenih v OP.
Postopki in procesi spremljanja so navedeni tako v posameznih navodilih OU, ki
opredeljujejo način spremljanja in poročanja, tok informacij, pristojne osebe za spremljanje in
poročanje ter časovno dinamiko spremljanja, z jasno alokacijo nalog, ki je predvidena tudi v
opisu sistema upravljanja in nadzora OP ROPI. OU je opredelil tudi postopke spremljanja za
namen izvajanja sprotnega vrednotenja operacij, vključenih v OP.
OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v Navodilih organa upravljanja za
spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR in podprt z s
centralnim referenčnim informacijskim sistemom ISARR, ki omogoča spremljanje izvajanja
OP s ciljem čim boljšega črpanja sredstev in učinkovitega spremljanja in upravljanja
programov.
Sistem ISARR predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju OP
in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje od ravni programov, RP do ravni
operacije.
V letu 2009 je ISARR za spremljanje in poročanje o izvajanju OP RR omogočal:
 podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev;
 zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;
 prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC;
 spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF,
MFERAC);
 podporo izvajanju vračil;
 vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo;
 elektronski uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika iz informacijskega sistema
APZnet pri ZRSZ;
 kreiranje in posredovanje zahtevka za izplačilo (ZzI) s strani upravičenca na podlagi
predhodno vnesenih računov oz knjigovodskih listin enakovredne narave neposredno
preko svetovnega spleta (www);
 vnos podatkov doseţenih ciljev in vključenih osebah s strani upravičenca;
 informacijsko podporo procesu obdelave in potrjevanja ZzI s strani skrbnika pogodbe,
kontrolorja in finančnega delavca na posredniškem telesu,
 kreiranje, potrjevanje in izpis ZzP s strani skrbnika na posredniškem telesu,
 registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo na Organu za
potrjevanje pri Ministrstvu za finance;
 vnos in potrditev zahtevka za plačilo do EU s strani Organa za potrjevanje;
 elektronski izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA 2007);
 on-line povezavo s centralnim registrom prebivalstva e-CRP v delu kreiranja ZzI s
strani upravičenca
 ključne izpise preko modula za statusno poročanje in pregledi nad procesi
dokumentov;
 izpis dinamičnih – vrtljivih tabel v analitičnem delu sistema na podlagi OLAP
tehnologije.
V letu 2009 se je nadaljevalo intenzivno delo na projektu Razvoj in vzdrţevanje
informacijskega sistema ISARR, v okviru katerega je bilo v letu 2009:
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–
–
–

–
–
–
–

–

realiziranih preko 90 novih zahtev – funkcionalnosti, v skupnem obsegu 1309
človek/dni razvojnega dela,
vzpostavljen je bil redni elektronski prenos podatkov iz sistema ISARR v
informacijski sistem Organa za potrjevanje IS-PA2007,
v mesecu marcu 2009 je stekla II. faza decentralizacije uporabe sistema ISARR –
decentralizacija uporabe Modula za črpanje sredstev (MČS). Gre za aplikativno
podporo procesu obdelavo zahtevkov za izplačilo iz proračuna RS (ZzI) in neposredno
pripravo ZzP. Informacijska rešitev podpira delovni proces skrbnika projekta,
kontrolorja in finančnega delavca na ministrstvih oz agentih.
izvedena je bila II. faza povezave sistema APZ.net pri ZRSZ in ISARR za potrebe
elektronskega prenosa podatkov za instrumente, ki jih kot agent izvaja ZRSZ.
izvedeno je bilo testiranje in uvoz listin v okviru tehnične pomoči za leti 2007 in 2008
iz sistema MFERAC.
izvedena je bila podora prijavi predplačil na ZzP (I. faza podpori predplačilom), itd.
v mesecu decembru 2009 je stekla III. faza decentralizacije sistema ISARRdecentralizacija uporabe Modula za analizo podatkov (MAP). Analitični del sistema
ISARR omogoča na podlagi OLAP tehnologije hitro pregledovanje podatkov na
različnih ravneh izvajanja preko vrtljivih tabel in vrtanja podatkov v globino.
do konca leta 2009 je bilo v sistem ISARR vključenih preko 2000 uporabnikov, večina
med njimi je upravičencev (podjetja, zavodi šole, itd.), ki dostopa do sistema ISARR
preko svetovnega spleta (www).

V letu 2009 je bilo izvedenih 37 seminarjev za uporabo modulov MVP, MČS in MAP.
Seminarjev se je udeleţilo skupaj 456 udeleţencev. Izvedenih je bilo več javnih predstavitev
za upravičence za pripravo in posredovanje ZzI preko sistema ISARR. Nemoteno je potekalo
delovanja Centra za pomoč uporabnikom sistema ISARR. Na spletnem portalu je bilo
zabeleţenih preko 1280 dogodkov, na telefonski številki CPU pa je bilo obravnavanih preko
3700 telefonskih klicev.
Področje izvajanja vrednotenj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013 (OP RR) je opisano v poglavju 3.5 Tehnična pomoč.
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3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH
3.1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost
Doseganje ciljev in analiza napredka
V RP »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost« so celovito zajete vsebine, ki bodo
slovenskemu gospodarstvu skozi ciljno vlaganje javnega in zasebnega kapitala omogočile
uporabo visoko usposobljene delovne sile, intenzivnejša vlaganja v raziskave, razvoj in
tehnologijo, pospeševala sodelovanje med podjetji ter tesnejšo povezavo gospodarstva z
javnim raziskovalnim in izobraţevalnim sektorjem, učinkovito delovanje podjetniškega in
inovativnega podpornega okolja in nenazadnje zagotavljala povečanje inovativnosti. Z
vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov in njihovim povezovanjem bo imela Slovenija
moţnost, da postane drţava, ki temelji na znanju in inovativnosti in bo na ključnih področjih
sposobna izvesti razvojni preboj.
Glavni cilj te RP je torej zagotavljanje razvojno-tehnoloških spodbud za razmah podjetništva
in inovativnosti
Specifični cilji se uresničujejo preko dveh prednostnih usmeritev:
1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost
1.2. Spodbujanje podjetništva
Vključeni ministrstvi:
- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Znotraj MVZT je Sluţba za usklajevanje razvojne politike in strukturne sklade zadolţena za
projekte centrov odličnosti, Direktorat za tehnologijo pa za Strateške raziskovalno-razvojne
projekte. Pri izvajanju instrumenta RRP tehnoloških platform sodeluje Javna agencija za
tehnološki razvoj RS (TIA) kot agent. Pri aktivnostih, ki so v pristojnosti MG bodo v vlogi
agentov sodelovali: Slovenski podjetniški sklad (SPS), Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije (JAPTI) ter Javna agencija za tehnološki razvoj Republika Slovenije (TIA).
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Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete
Finančni napredek razvojne prioritete
1. RP
Tabela 13: Finančni napredek 1. razvojne prioritete
stanje 31.12.09

1. RP

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2009

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

% glede na pravice porabe
2007-2009

2007-2013

EU del
SLO del

402.133.645
70.964.762

2007
-

-

-

EU in SLO del

473.098.407

-

-

-

92.550.045
16.332.361

-

-

23,0
23,0

EU in SLO del

108.882.406

-

-

23,0

EU del
SLO del

243.402.447
42.953.373

-

-

60,5
60,5

EU in SLO del

286.355.820

-

-

60,5

EU del

330.579.520

357,2

135,8

82,2

58.337.578

-

-

-

EU in SLO del

388.917.098

357,2

135,8

82,2

EU del

391.143.290

422,6

160,7

97,3

EU del
SLO del

SLO del

69.025.286

-

-

-

EU in SLO del

460.168.576

422,6

160,7

97,3

EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del

318.714.228

344,4

130,9

79,3

56.243.687

-

-

-

374.957.916

344,4

130,9

79,3

EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del

72.429.061

78,3

29,8

18,0

12.781.599

-

-

-

85.210.660

78,3

29,8

18,0

EU del
SLO del

266.475.950
47.025.168

287,9
-

109,5
-

66,3
-

EU in SLO del

313.501.118

287,9

109,5

66,3

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

208.078.129
521.579.247
173.538.575
30.624.454

187,5
-

71,3
-

43,2
-

EU in SLO del

204.163.030

187,5

71,3

43,2

EU del
SLO del

135.243.133
23.866.435

146,1
-

55,6
-

33,6
-

EU in SLO del

159.109.569

146,1

55,6

33,6

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

126.704.076

136,9

52,1

31,5

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

64.244.615

69,4

26,4

16,0

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2009)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)

SLO del

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost je bilo v obdobju 1.1.2007
do 31.12.2009:
 razpisanih sredstev v znesku 388.917.098 EUR,
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potrjenih operacij v znesku 460.168.576 EUR, od tega preko JR za 374.957.916
EUR in preko NPO za 85.210.660 EUR
 podpisanih pogodb za 313.501.118 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
208.078.129 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 204.163.030 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 126.704.076 EUR
 certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 64.244.615 EUR
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009 in predstavljajo
tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer kazalnik rezultata Spodbujena
zasebna vlaganja v podprtih projektih (v mio EUR) v celotnem obdobju.
Fizični napredek 1. RP
Tabela 14: Fizični napredek 1. razvojne prioritete
Naziv kazalnika

Število raziskovalnih
človek-let (FTE) kot
posledica
sofinanciranih
aktivnosti - celotno
Obdobje
- od tega v
poslovnem
sektorju
Število podprtih
zasebnih
raziskovalnorazvojnih
projektov(i)
Število raziskovalnih
projektov v centrih
odličnosti s
sofinanciranjem
podjetji
Število podprtih
projektov majhnih in
srednjih
podjetij(i)

-

1
2

od tega za
novonastala
podjetja (sklad
tveganega
kapitala) (i)

Izhodiščno Načrtovana Doseţena Doseţena
stanje
vrednost
vrednost vrednost
2013
2007
2008

Doseţena
vrednost
2009

Doseţena
vrednost
20072009

0

0

0

0

0

0

0

200
(MG 140
MVZT 60)

0

MG: 52
MVZT: 0

149

201

60

0

0

0

0

1.1: 106
1.2: 767
SKUPAJ:
873

1.1: 133
1.2: 1081
SKUPAJ:
1214

0

0

Vrsta
kazalnika

Leto

Učinek

2005

5254

700

0

Učinek

2005

1936

500

Učinek

20041
2006

8

Učinek

20041
2006

11

Rezultat

20041
2006

145

800

0

MG: 27
MVZT: 0
(PU 1.1)
MG 314
(PU 1.2)
**

Rezultat

2007

0

21

0

0

Povprečje na podlagi EPD 2004-2006
Število prijavljenih patentov v Sloveniji v 2006
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Število novih inovacij
in patentov - celotno
obdobje
Spodbujena zasebna
vlaganja v podprtih
projektih (mio. €) celotno obdobje(i)
Število podjetij, ki
koristijo storitve
tehnoloških centrov
Število novo
ustvarjenih bruto
delovnih mest(i)

2

Rezultat

2006

243

150

0

0

0

0

Rezultat

20041
2006

53

390

0

120,4

56,29

178,69

Rezultat

2007

80

MVZT 200

0

0

0

0

553

0

Rezultat

Povprečno povečanje
dodane vrednosti na
zaposlenega v
podjetjih, prejemnikih
sredstev (najmanj 24
Vpliv
mesecev po zaključku
projekta na dan 31.12.
glede na 31.12. pred
začetkom izvajanja
projekta)

2007

0

3.100

0

n.p.*

1.1: 197
1.2: 356
SKUPAJ:
553

2007

0

8-10%

0

0

0

Vir: MG, MVZT
* še ni razpoloţljivih podatkov
** število ţe izvedenih in izplačanih projektov PU 1.2 (instrumenta 1.2.1 in 1.2.2.)
(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete
Kazalnik učinka
Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov (cilj 200 – od tega MG 140,
ostalo MVZT) v okviru MG je bilo 201 podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov
do konca leta 2009.
Ostali kazalniki učinka še niso merljivi.
Kazalniki rezultata
JR za novonastala podjetja (skladi tveganega kapitala) se v letu 2009 še niso izvajali (cilj 21).
Na PU 1.1. je bilo do konca leta 2009 podprtih 133 projektov majhnih in srednjih podjetij.
Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 390 mio EUR – od tega 373 MG, ostalo MVZT) so se do
konca leta 2008 pribliţala znesku 76.140.880 EUR na osnovi sklenjenih pogodb na PU 1.2 oz.
19,5%. Spodbujena zasebna vlaganja na osnovi sklenjenih pogodb na PU 1.1. so do konca leta
2009 skupno znašala 79,8 mio EUR.
Število podjetij, ki koristijo storitve tehnoloških centrov (cilj 200 – od tega vse MVZT,
MG=0) je bilo do konca leta 2008 v okviru MVZT 0 podjetij. Podatki o kazalniku bodo znani
iz končnih poročil posameznih projektov, v katerih bodo prejemniki sredstev navedli
morebitno koriščenje storitev tehnoloških centrov.
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Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 3.100) do konca leta 2009 je na PU 1.1
znašalo 197.
Ostali kazalniki rezultata in vpliva še niso merljivi.
Lizbonski cilji
V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1.
razvojne prioritete.
Tabela 15: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP
Razsežnost 1

Razsežnost 2

Prednostna
tema

Oblika
financiranja
1

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4
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Razsežnost 3
Urbano (1)
Ruralno (5)
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5

Razsežnost 4
Gospodarska
dejavnost
00
00
00
00
00
00
4
4
4
6
6
6
22
22
22
3
3
3
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
10
10
10
12
12
12

Razsežnost 5
Lokacija
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0

Znesek prispevka
Skupnosti
26.619.935
23.132.724
3.487.211
39.929.902
34.699.085
5.230.817
475.144
412.900
62.244
15.606.700
13.562.222
2.044.478
4.875.649
4.236.939
638.710
1.529.298
1.328.960
200.338
16.164.303
14.046.779
2.117.524
56.719.442
49.289.195
7.430.247
5.427.914
4.716.857
711.057
13.099.289
11.383.282
1.716.007
13.404.032
11.648.104
1.755.928
5.363.012
4.660.457
702.555
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4

4

4

4

6

7

7

7

8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5
1 in 5 skupaj
1
5

16
16
16
19
19
19
21
21
21
22
22
22
6
6
6
6
6
6
8
8
8
15
15
15
15
15
15

SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
Skupaj:

193.360
168.030
25.330
4.290.480
3.728.427
562.053
8.804.465
7.651.080
1.153.385
7.800.384
6.778.534
1.021.850
69.988.247
60.819.787
9.168.460
27.040.598
23.498.280
3.542.318
691.030
600.505
90.525
30.076.747
26.136.693
3.940.054
43.043.359
37.404.679
5.638.680
391.143.290

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo
V letu 2009 v okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost ni bilo večjih
teţav.
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3.1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna
odličnost
V okviru PU »Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost« so
predvidene naslednje aktivnosti:
a. Razvojno inovacijski projekti skupin podjetij
b. Raziskovalni centri odličnosti – RR in infrastruktura
c. Strateški raziskovalno razvojni projekti v podjetjih
Prednostna usmeritev je namenjena večanju inventivnosti in inovativnosti ter dvigu
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva s:
- spodbujanjem inventivnih in inovativnih razvojno-raziskovalnih projektov v
gospodarstvu, ki so začeti na osnovi iniciative gospodarstva in ki manjkajoča visoko
strokovna znanja za potrebe še celovitejšega in hitrejšega razvoja pridobivajo preko
sodelovanja gospodarstva z razvojno-raziskovalnimi institucijami, vključno s
tehnološkimi centri ter spodbujanjem razvojnih in tehnoloških investicij, ki bodo
izhajale iz razvojnih potreb gospodarstva pri raziskavah, razvoju in uvedbi novih
visoko tehnoloških produktov ter s tem povezanih celovitih storitev;
- spodbujanjem vključevanja slovenskih podjetij v globalne dobaviteljske verige in
konzorcije, ki bo podjetjem omogočala dostop in delovanje v najbolj vročih in
aktualnih trţnih nišah, kjer je mogoče pričakovati večje donose in s tem mnogo večjo
dodano vrednost na zaposlenega;
- razvojem raziskovalnih centrov odličnosti, vključenih v evropske raziskovalne in
razvojne mreţe odličnosti, v partnerstvu med institucijami znanja in podjetji na
prioritetnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja, z obveznim sofinanciranjem s
strani poslovnega sektorja.
Vključeni ministrstvi:
- Ministrstvo za gospodarstvo ( JAPTI in TIA)
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (TIA)
Upravičenci oz. ciljne skupine:
Podjetja, skupine podjetij ter raziskovalne organizacije, povezane s podjetji in drugimi
subjekti inovacijskega okolja v raziskovalne centre odličnosti ter druge oblike povezav (ob
upoštevanju prioritetnih raziskovalnih in tehnoloških področij). Pri izvajanju PU lahko
sodelujejo tudi druge institucije, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev kot so
neprofitne in nevladne organizacije, javni in zasebni zavodi, izobraţevalno-raziskovalne
institucije in podobno.
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Finančna tabela
PU 1.1
Tabela 16: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1.
stanje 31.12.09

1. RP - PU 1.1.

Pravice porabe 2007-2013

% glede na pravice porabe
2007

2007-2009

2007-2013

EU del
SLO del

235.231.380
41.511.422

-

-

-

EU in SLO del

276.742.802

-

-

-

EU del
SLO del

52.250.389
9.220.657

-

-

22,2
22,2

EU in SLO del

61.471.046

-

-

22,2

EU del
SLO del

138.605.219
24.459.745

-

-

58,9
58,9

EU in SLO del

163.064.964

-

-

58,9

EU del

229.468.809

439,2

165,6

97,6

40.494.511

-

-

-

EU in SLO del

269.963.320

439,2

165,6

97,6

EU del

218.258.051

417,7

157,5

92,8

38.516.127

-

-

-

EU in SLO del

256.774.177

417,7

157,5

92,8

EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del

218.258.051

417,7

157,5

92,8

38.516.127

-

-

-

256.774.177

417,7

157,5

92,8

EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

0

-

-

-

0

0,0

0,0

0,0

96.771.731
17.077.364

185,2
-

69,8
-

41,1
-

113.849.095

185,2

69,8

41,1

42.386.000

-

-

-

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2009

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

SLO del

SLO del

EU del
SLO del
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2009)

Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)

EU in SLO del
drugi viri****
skupaj

156.235.095

-

-

-

EU del

46.108.598

88,2

33,3

19,6

8.136.812

-

-

-

EU in SLO del

54.245.410

88,2

33,3

19,6

EU del

46.108.598

88,2

33,3

19,6

SLO del

SLO del

8.136.812

-

-

-

EU in SLO del

54.245.410

88,2

33,3

19,6

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

8.457.969

16,2

6,1

3,6

0

0,0

0,0

0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost je
bilo od 1.1.2007 do 31.12.2009:
 razpisanih sredstev v znesku 269.963.320 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 256.774.177 EUR (preko JR)
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podpisanih pogodb za 113.849.095 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
42.386.000 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 54.245.410 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 8.457.969 EUR
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009 in predstavljajo
tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.1 in sicer kazalnik rezultata
Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj 240 mio. EUR na PU 1.1) v celotnem
obdobju.
MG
1. RP - PU 1.1.

stanje 31.12.09

MG

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2009

% glede na pravice porabe
2007

2007-2009

2007-2013

EU del
SLO del

141.138.827
24.906.854

-

-

-

EU in SLO del

166.045.681

-

-

-

EU del
SLO del

31.350.233
5.532.394

-

-

22,2
22,2

EU in SLO del

36.882.627

-

-

22,2

EU del
SLO del

83.163.131
14.675.847

-

-

58,9
58,9

EU in SLO del

97.838.978

-

-

58,9

135.547.797

432,4

163,0

96,0

23.920.200

-

-

-

EU in SLO del

159.467.997

432,4

163,0

96,0

EU del

133.616.770

426,2

160,7

94,7

23.579.430

-

-

-

EU in SLO del

157.196.200

426,2

160,7

94,7

EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del

133.616.770

426,2

160,7

94,7

23.579.430

-

-

-

157.196.200

426,2

160,7

94,7

0

0,0

0,0

0,0

0

-

-

-

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

44.580.874
7.867.213

142,2
-

53,6
-

31,6
-

EU in SLO del

52.448.088

142,2

53,6

31,6

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

42.386.000
94.834.088
38.670.967
6.824.288

123,4
-

46,5
-

27,4
-

EU in SLO del

45.495.255

123,4

46,5

27,4

EU del
SLO del

38.670.967
6.824.288

123,4
-

46,5
-

27,4
-

EU in SLO del

45.495.255

123,4

46,5

27,4

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

8.457.969

27,0

10,2

6,0

0

0,0

0,0

0,0

EU del
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

SLO del

SLO del

EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2009)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)
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V okviru MG na PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna
odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2009:
 razpisanih sredstev v znesku 159.467.997 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 157.196.200 EUR (preko JR)
 podpisanih pogodb za 52.448.088 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
42.386.000 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 45.495.255 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 8.457.969 EUR
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v znesku 42.386.000 EUR v obdobju 1.1.2007 do
31.12.2009 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.1 in sicer
kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj PU 1.1 je 240 mio.
EUR) v celotnem obdobju.
MVZT
stanje 31.12.09
1. RP - PU 1.1.

% glede na pravice porabe

MVZT

Pravice porabe 2007-2013

2007
EU del
SLO del
EU in SLO del

2007-2009

2007-2013
-

94.092.553
16.604.568

-

-

110.697.121

-

-

-

EU del
SLO del

20.900.156
3.688.263

-

-

22,2
22,2

EU in SLO del

24.588.419

-

-

22,2

EU del
SLO del

55.442.088
9.783.898

-

-

58,9
58,9

EU in SLO del

65.225.986

-

-

58,9

EU del

93.921.012

449,4

169,4

99,8

SLO del

16.574.311

-

-

-

110.495.323

449,4

169,4

99,8

EU del

84.641.280

405,0

152,7

90,0

SLO del

14.936.697

-

-

-

EU in SLO del

99.577.977

405,0

152,7

90,0

EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del

84.641.280

405,0

152,7

90,0

14.936.697

-

-

-

99.577.977

405,0

152,7

90,0

EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2009

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

EU in SLO del
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

0

-

-

-

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

52.190.856
9.210.151

249,7
-

94,1
-

55,5
-

EU in SLO del

61.401.007

249,7

94,1

55,5

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

0
61.401.007
7.437.632
1.312.523

35,6
-

13,4
-

7,9
-

EU in SLO del

8.750.155

35,6

13,4

7,9

EU del
SLO del

7.437.632
1.312.523

35,6
-

13,4
-

7,9
-

EU in SLO del

8.750.155

35,6

13,4

7,9

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2009)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)
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* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru MVZT na PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna
odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2008:
 razpisanih sredstev v znesku 110.495.323 EUR,
 potrjenih operacij v znesku EUR 99.577.977 (preko JR)
 podpisanih pogodb za 61.401.007 EUR
 izplačanih sredstev v znesku 8.750.155 EUR,
Državne pomoči
MG:
1. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekteProjekti 2008) sta shemi:
- Drţavna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; št.:N 472/2006;
datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep:
Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in
inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007-2013 - ukrep 3.2.1)
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013,
regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007; datum priglasitve: 30.11.2006; trajanje pomoči:
od 1.1.2007 do 31.12.2013; ukrep 3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij iz Dopolnjenega
programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.
2. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v
podjetjih – projekti 2008« je Odločba Evropske komisije o drţavni pomoči N 472/2006 –
Slovenija: Program tehnološkega razvoja; datum priglasitve: 14.7.2006; trajanje pomoči: od
1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje
vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in
konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 - ukrep 3.2.1).
3. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte –
RIP 09« sta shemi:
- Drţavna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; št.:N 472/2006;
datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep:
Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in
inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007-2013 - ukrep 3.2.1)
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013,
regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007, BE05-5715334-2007/I; datum priglasitve:
30.11.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2013; ukrep 3.2.2 – Spodbujanje
tehnoloških investicij iz Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in
konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.
MVZT:
Podlaga za izvedbo JR »Strateški raziskovalno razvojni projekti v podjetjih« je:
- shema drţavnih pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter Informacijske
druţbe za obdobje 2007-2012« (1.1.2007 – 31.12.2012), številka N 472/2006 oziroma
slovenska št. 0001-2045419-2006. Datum priglasitve je 14.7.2006
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Opis izvajanja v letu 2009
MG je v letu 2009 izvajal 2 v letu 2008 objavljena instrumenta in sicer:
1. JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« z
agentom TIA.
V okviru javnega razpisa »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte –
projekti 2008« so bili v letu 2009 odobreni še preostali 3-je razvojno-investicijski projekti (11
jih je bilo odobrenih ţe v letu 2008). S tem je bilo v letu 2009 skupno realiziranih 14
odobrenih projektov, v okviru katerih se je sofinanciralo skupno 42 podjetij. Z izplačili v
obliki predplačil se je podjetjem omogočilo hitrejše črpanje sredstev oz. so zaradi predplačil
podjetja ţe dosegla nekatere cilje projektov.
V razvojno-investicijske projekte so upravičenci v letu 2009 vloţili 13.401.624,70 EUR
zasebnih sredstev ter realizirali 120 novih bruto zaposlitev.
2. JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti
2008«2 z agentom JAPTI.
V okviru javnega razpisa »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v
podjetjih – projekti 2008« je bilo odobrenih še preostalih 21 razvojno-raziskovalnih projektov
(16 jih je bilo odobrenih ţe v letu 2008). Od skupno 37 projektov se jih je realiziralo 34, saj
so 3 podjetja kasneje odstopila od pogodb o sofinanciranju.
V raziskave in razvoj so upravičenci v letu 2009 vloţili 1.953.945,91 EUR zasebnih sredstev
ter realizirali 54 novih zaposlitev.

Poleg tega je MG v letu 2009 objavil 1 nov instrument in sicer:
3. JR Javni razpis »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP
09« z agentom TIA s končno (po povečanju) vrednostjo razpisanih sredstev 109.467.997
EUR, ki so bila odobrena 46 operacijam (razvojno-investicijskim projektom), v okviru katerih
bodo v letih 2009 do 2011 sofinancirane razvojno investicijske aktivnosti 125-ih podjetij. MG
je navedeni razpis objavil v Uradnem listu RS dne 13.3.2009.
Kljub poznemu zaključku javnega razpisa so bila glede na dinamiko izvajanja izbranih
projektov v letu 2009 realizirana izplačila v višini 99,8% glede na predvideno dinamiko
porabe sredstev, tudi zaradi izplačil v obliki predplačil. Z izplačili v obliki predplačil se je
podjetjem omogočilo hitrejše črpanje sredstev oz. so zaradi predplačil podjetja ţe dosegla
nekatere cilje projektov.
Tako je bilo v letu 2009 v okviru izvajanja projektov ţe realiziranih 246.830 raziskovalnih ur
(t. j. 145,19 FTE). V razvoj in raziskave so upravičenci v letu 2009 vloţili 7.578.969,29 EUR
zasebnih sredstev, ter prijavili 4 inovacije, 3 patente ter 1 model. Ţe v letu 2009 se je zaradi
potreb pri izvajanju projektov v podjetjih upravičencih na novo zaposlilo 23 oseb.
Namen javnega razpisa je graditev skupnega razvojnega potenciala podjetij za razvoj novih
produktov, s katerimi bodo podjetja konkurenčneje nastopala na trgu EU in tujih trgih.
Predmet razpisa je podpreti skupne razvojno-investicijske projekte podjetij in sicer projekte,
ki predstavljajo razvoj novega proizvoda in/ali storitve ali razvoj bistveno izboljšanega
proizvoda in/ali storitve z višjo dodano vrednostjo. Rezultat projekta mora predstavljati
2

http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=6
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inovacijo za vsa sodelujoča podjetja, ki jo podjetja v skladu s svojim poslovnim interesom po
potrebi tudi zaščitijo s pravicami intelektualne lastnine. V okviru skupnih razvojnoinvesticijskih projektov bodo podprte razvojno-raziskovalne aktivnosti podjetij in z njimi
povezane investicije v razvojno-raziskovalno opremo ter v visoko zahtevne tehnološke stroje
in opremo, ki so nujni za uspešen razvoj novega proizvoda in/ali storitve.
MVZT je v letu 2009 objavil Javni razpis za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013
(MVZT-Direktorat za znanost), ki ga je Organ upravljanja potrdil dne 13.05.2009. Vrednost
razpisanih sredstev znaša 84.138.865,00 evrov, od tega je deleţ namenskih sredstev EUESRR znašal 85 % te vrednosti, deleţ slovenskega proračuna pa 15 %. Razpis je bil dne
15.05.2009 objavljen v UL RS št. 36/09. Na razpis je prispelo 61 vlog, od tega je bilo 15
zavrţenih zaradi neizpolnjevanja vstopnih kriterijev, 29 izločenih po ovrednotenju relevance,
17 pozitivno ocenjenih in 8 izbranih. Predlagana višina sofinanciranja upravičenih stroškov
operacije ni smela biti manjša od treh milijonov evrov in ne večja od desetih milijonov evrov.
Prijave na razpis so bile vrednotene glede na znanstveno in tehnološko odličnost ter kakovost
partnerstva, relevanco – prispevek k doseganju ciljev, glede na kakovost predlagane operacije
ter glede na usposobljenost za izvedbo operacije, finančno izvedljivost in ekonomsko
upravičenost. V povprečju bodo izbrani konzorciji v štiriletnem izvajanju operacij prejeli
dobrih 9 milijonov evrov, skupaj je bilo na razpisu razdeljenih 77,5 milijonov evrov.
Predmet javnega razpisa je bil sofinanciranje celovitih programov Centrov odličnosti, ki
vključujejo različne programske aktivnosti:
- sofinanciranje razvoja in upravljanja centrov odličnosti,
- sofinanciranje raziskovalno-razvojnega dela v okviru centrov odličnosti
- sofinanciranje naloţbe v raziskovalno razvojno opremo.
S Centri odličnosti ţeli MVZT doseči kritično maso raziskovalcev na ključnih tehnoloških
področjih, jih opremiti s sodobno raziskovalno opremo ter pospešiti prenos znanja v
gospodarstvo. Cilj razpisa je vzpostaviti in zagotoviti uspešno delovanje slovenskih
raziskovalnih centrov odličnosti v mednarodnem merilu. Glavni namen pa je pridobivanje
idej, znanja, izkušenj, izdelkov, storitev in tehnologij za uporabo v Sloveniji ter večanje
mobilnosti raziskovalcev.
V letu 2009 smo sklenili pogodbe o sofinanciranju s štirimi zavodi - centri odličnosti in trem
od teh tudi izplačali predplačila v višini 20 % vrednosti operacije, kar znaša skupaj
5,877.455,58 € sredstev strukturnih skladov za končne prejemnike.
Javni razpis »Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih« (MVZT-TIA) je OU potrdil
s sklepom dne 25.11.2008. Vrednost razpisanih sredstev znaša 26.356.458,00 EUR, od tega
22.402.988,00 EUR namenskih sredstev EU – ESRR in 3.953.470,00 EUR slovenske
udeleţbe.
Predmet razpisa je sofinanciranje strateških raziskovalno-razvojnih projektov v podjetjih, ki
predstavljajo razvoj novega znanja in izdelavo začetnega prototipa novega izdelka in/ali
storitve ali bistveno izboljšanega izdelka in/ali storitve na novi tehnološki osnovi, preko
katerega oz. preko katere se bodo slovenska podjetja laţje vključevala v globalne
dobaviteljske verige in konzorcije, ki bodo podjetjem omogočala dostop in delovanje v
najbolj perspektivnih in aktualnih trţnih nišah, kjer je mogoče pričakovati večje donose in s
tem mnogo večjo dodano vrednost na zaposlenega. Strateške raziskovalno-razvojne projekte
lahko prijavijo posamezna podjetja ali skupine podjetij.
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Z razpisom so bile podprte naslednje raziskovalno-razvojne stopnje: industrijske raziskave in
predkonkurenčna razvojno-raziskovalna dejavnost, vključno s sestavo začetnega prototipa, ki
ni uporaben za trgovanje.
Rok za oddajo vlog je bil 23.1.2009. Na razpis je pravočasno prispelo 86 vlog. V Uradnem
listu RS št 33/09 z dne 30.4.2009 je bila objavljena tudi druga sprememba tega javnega
razpisa s katero se je odpravila omejitev, da se v okviru odpiranj v letu 2009 lahko za
sofinanciranje strateških raziskovalno-razvojnih projektov odobri največ 1/2 skupnih sredstev
razpisa, kar znaša 13.178.229,00 EUR. Celotna skupna višina nepovratnih sredstev, ki je na
razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru strateških raziskovalno-razvojnih
projektov se tako lahko porabi v letu 2009.
Na II. odpiranje javnega razpisa »Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih« je
pravočasno, do vključno 28.8.2009 prispelo 73 vlog ocenjevanja vlog. Skupaj je bilo v
drugem odpiranju glede na preostala sredstva iz prvega odpiranja v višini 4.036.429,32 EUR
odobreno 7 predlagateljem v skupni višini 3.808.720,93 EUR.
Preostanek sredstev v višini 227.708,39 EUR je ostal nerazporejen, ker sredstva niso
zadoščala za pokritje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je bila opredeljena v
finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. Preostala višina
sredstev tudi ni presegala višine 300.000,00 EUR, ki je v javnem razpisu določena kot
minimalna višina sofinanciranja projekta, zato se je javni razpis zaprl.
Javni razpis

Vrednost razpisa (EUR)
Število projektov
Število podjetij prijaviteljev
Število sodelujočih podjetij
Število sodelujočih raziskovalnih organizacij
Pogodbena vrednost projektov (EUR)
Pogodbena vrednost izbranih projektov v letu 2009 (EUR)
Pogodbena vrednost izbranih projektov v letu 2010 (EUR)
Pogodbena vrednost izbranih projektov v letu 2011 (EUR)
Datum objave
Datum zaprtja
Število prijav

SRRP

26.356.458,00
36
36
41
/
22.320.028,68
7.630.977,11
0,00
2.685.761,00
12.12.2008
23.1.2009 (prvo
odpiranje)
86

Število nepopolnih prijav

3

Število prijav uvrščenih v preverjanje pogojev in ocenjevanje
Število pritoţb

83
7

Število uspešnih pritoţb

1

Načrtovano število sklenjenih pogodb
Dejansko število sklenjenih pogodb
Datum sklenitve pogodb
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36
36
Vse do 19.6.2009 in
14.10.2009

SRRP
4.036.429,32
(preostanek iz I.
odpiranja)
7
7
4
/
3.808.720,93
0,00
2.071.767,76
1.736.953,17
12.12.2008
28.8.2009 (drugo
odpiranje)
73
1
(1 vloga je bila na
zahtevo
predlagatelja
vrnjena)
71
11
postopek obravnave
na drugi stopnji še
ni zaključen
7
7
Vse do 14.12.2009
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(odobrena po
pritoţbi)
% porabljenih sredstev (vrednost pogodb/vrednost razpisa)

84,68

Povprečno trajanje odobrenih projektov (mesecev)
Povprečna vrednost projekta (EUR)
Povprečen znesek sofinanciranja (EUR)
Povprečen deleţ sofinanciranja (%)

23
1.407.435,41
620.000,80
44,05

94,36 na nivoju II.
odpiranja
99,14 na nivoju
razpisa
24
1.199.584,97
544.102,99
45,36

Izvajanje PU 1.1
Tabela 17: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1.
Naziv kazalnika

Vrsta
kazalnika

Število
raziskovalnih
človek-let (FTE)
kot posledica
Učinek
sofinanciranih
aktivnosti - celotno
obdobje
- od tega v
poslovne
Učinek
m sektorju
Število podprtih
zasebnih
raziskovalnoUčinek
razvojnih
projektov(i)
Število
raziskovalnih
projektov v centrih
Učinek
odličnosti s
sofinanciranjem
podjetji
Število podprtih
projektov majhnih
in srednjih
Rezultat
podjetij(i)

1
2

Leto

Izhodiščno Načrtovana Doseţena Doseţena
Doseţena
Doseţena
stanje
vrednost
vrednost vrednost
vrednost
vrednost
2013
2007
2008
20072009
2009

2005

5254

700

0

0

0

0

2005

1936

500

0

0

0

0

20041
2006

8

200
(MG 140
MVZT 60)

0

MG: 52
MVZT: 0

20041
2006

11

60

0

0

0

0

20041
2006

145

800

0

27

106

133

MG: 149

MG: 201

Povprečje na podlagi EPD 2004-2006
Število prijavljenih patentov v Sloveniji v 2006
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Število novih
inovacij in
patentov - celotno
obdobje
Spodbujena
zasebna vlaganja v
podprtih projektih
(mio. €) - celotno
obdobje(i)
Število podjetij, ki
koristijo storitve
tehnoloških
centrov
Število novo
ustvarjenih bruto
delovnih mest(i)
Povprečno
povečanje dodane
vrednosti na
zaposlenega v
podjetjih,
prejemnikih
sredstev (najmanj
24 mesecev po
zaključku projekta
na dan 31.12. glede
na 31.12. pred
začetkom izvajanja
projekta)

2

Rezultat

2006

243

150

0

0

0

0

Rezultat

20041
2006

53

240

0

56,9

22,9

79,8

Rezultat

2007

80

MVZT:
200

0

0

0

0

Rezultat

2007

0

800

0

0

197

197

Vpliv

2007

0

8-10%

0

0

0

0

Viri: MG, MVZT
* še ni razpoloţljivih podatkov
(i) predstavlja ključni kazalnik
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Kakovostna analiza na ravni PU 1.1.
Kazalnik učinka
MG: Število do konca leta 2009 podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov (cilj 200
– od tega 140 MG, ostalo MVZT) v okviru MG je bilo 201, od tega 34 raziskovalno-razvojnih
projektov v okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih
– projekti 2008« in 42 raziskovalno-razvojnih projektov partnerskih podjetij v celovitih
projektih v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte –
projekti 2008« in 125 raziskovalno-razvojnih projektov partnerskih podjetij v celovitih
projektih v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP
09«.
MVZT: Število raziskovalnih ur v FTE v podprtih projektih kot posledica sofinanciranih
aktivnosti (cilj 250), Število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem
podjetij (cilj 60) ter kazalnik rezultata Število inovacij in patentov (cilj 50) še niso merljivi,
ker se bodo operacije v večini začele izvajati v letu 2010.

Kazalniki rezultata
Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij (cilj na PU 1.1.: 200 – od tega MG
170, ostalo MVZT). Na PU 1.1. je bilo do konca leta 2009 podprtih 133 projektov majhnih in
srednjih podjetij.
Spodbujena zasebna vlaganja na osnovi sklenjenih pogodb na PU 1.1. so do konca leta 2009
skupno znašala 79,8 EUR.
Kazalnik rezultata Število novih inovacij in patentov (cilj 150) in kazalnik Število podjetij, ki
koristijo storitve tehnoloških centrov (cilj 200 – od tega vse MVZT, MG=0) ni na voljo, saj se
aktivnosti v okviru MVZT v letu 2009 še niso pričele izvajati.
V letu 2009 je število novo ustvarjenih bruto delovnih mest na PU 1.1. znašalo 197.
Kvalitativna analiza
V okviru Javnega razpisa za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013 so bile konec
leta 2009 sklenjene pogodbe o sofinanciranju s štirimi zavodi – centri odličnosti, z ostalimi
(4) zavodi pa bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju v letu 2010, zato kvalitativna analiza ni
smiselna in z njo ne razpolagamo.
I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Prednostna usmeritev 1.1. – do konca leta 2009 podprtih:
- 201 zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov od tega 34 raziskovalno-razvojnih
projektov v okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v
podjetjih – projekti 2008« in 42 raziskovalno-razvojnih projektov partnerskih podjetij
v celovitih projektih v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojnoinvesticijske projekte – projekti 2008« in 125 raziskovalno-razvojnih projektov
partnerskih podjetij v celovitih projektih v okviru JR Neposredne spodbude za skupne
razvojno-investicijske projekte – RIP 09«,
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-

-

133 projektov majhnih in srednjih podjetij od tega 34 projektov v okviru JR
»Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti
2008« in 14 projektov majhnih in srednjih podjetij v celovitih projektih v okviru JR
»Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« in
85projektov majhnih in srednjih podjetij v celovitih projektih v okviru JR Neposredne
spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«.
8 centrov odličnosti v obliki zasebnih zavodov v okviru Javnega razpisa za razvoj
centrov odličnosti v obdobju 2009-2013.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
V letu 2009 je bilo v okviru instrumenta »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne
dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« odobrenih še preostalih 21 razvojno-raziskovalnih
projektov (16 jih je bilo odobrenih ţe v letu 2008). Od skupno 37 projektov se jih je
realiziralo 34, saj so 3 podjetja kasneje odstopila od pogodb o sofinanciranju.
V letu 2009 je bilo v okviru instrumenta »Neposredne spodbude za skupne razvojnoinvesticijske projekte – projekti 2008« so bili v letu 2009 odobreni še preostali 3-je razvojnoinvesticijski projekti (11 jih je bilo odobrenih ţe v letu 2008). S tem je bilo v letu 2009
skupno realiziranih 14 odobrenih projektov, v okviru katerih se je sofinanciralo skupno 42
podjetij. Z izplačili v obliki predplačil se je podjetjem omogočilo hitrejše črpanje sredstev oz.
so zaradi predplačil podjetja ţe dosegla nekatere cilje projektov.
V letu 2009 je bilo v okviru instrumenta »Neposredne spodbude za skupne razvojnoinvesticijske projekte – RIP 2009« odobrenih 46 razvojno-investicijskih projektov, v okviru
katerih bodo v letih 2009 do 2011 sofinancirane razvojno investicijske aktivnosti 125-ih
podjetij. Kljub poznemu zaključku javnega razpisa so bila glede na dinamiko izvajanja
izbranih projektov v letu 2009 realizirana izplačila v višini 99,8% glede na predvideno
dinamiko porabe sredstev, tudi zaradi izplačil v obliki predplačil. Z izplačili v obliki
predplačil se je podjetjem omogočilo hitrejše črpanje sredstev oz. so zaradi predplačil podjetja
ţe dosegla nekatere cilje projektov.
Dejansko sofinanciranje vseh zgoraj navedenih projektov se bo izvajalo od leta 2009 naprej,
ko bodo lahko izvedeni še ostali elementi kvalitativne analize.
V okviru instrumenta Javni razpis za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013 je bilo
potrjenih 8 operacij v skupni vrednosti sofinanciranja (EU+SLO): 77.553.986,35 EUR.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
MG: V letu 2010 se bodo izvajale aktivnosti v zvezi s še nezaključenimi operacijami.
MVZT:. Javni razpis »Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih«, ki je predvideval
drugo odpiranje v letu 2010 je bil spremenjen in tako je MVZT izvedel drugo odpiranje v letu
2009 in s tem razpis zaključil. V naslednjih letih bo MVZT izvajalo oba zgoraj omenjena
instrumenta.
Izvajanje in zagotavljanje horizontalnih tem
MG: Vsi izbrani projekti bodo upoštevali temeljna načela dolgoročnega trajnostnega razvoja.
V okviru meril za izbor projektov so vsebovana tudi okoljska načela in merila, ki dajejo v
okviru merila »ekološki prispevek« višje število točk projektom, ki bodo razvijali ali
uporabljali okoljske tehnologije, to je tiste tehnologije, katerih uporaba je okolju manj
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škodljiva in ki varujejo okolje, ga manj onesnaţujejo, zagotavljajo trajnostno rabo naravnih
virov, omogočajo boljše recikliranje odpadkov in proizvodov ter ravnajo s preostalimi
odpadki na okolju sprejemljivejši način kot tehnologije, ki jih zamenjujejo.
MVZT: Operacije centrov odličnosti zasledujejo tudi horizontalne cilje, saj načela enakosti
spolov ter enakih moţnosti, nediskriminacije ter trajnostnega razvoja, s poudarkom na
okoljski dimenziji, predstavljajo izhodišča operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov.
Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja
Javni razpisi so pripravljeni tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene
ukrepe:
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in
surovin
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov,
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen
vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
Prispevek k ciljem enakih možnosti
Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih moţnosti.
Med socialnimi oz. socialno-ekonomskimi se upoštevajo merila za povečanje zaposlitve.
Glede enakih moţnosti je zagotavljanje enakopravnosti med spoloma pri projektih, ki se
sofinancirajo v okviru OP RR, izvajano kot horizontalni ukrep povsod tam, kjer je to
izvedljivo oz. utemeljeno.
Izvajanje in zagotavljanje razmejevanja in usklajevanja
MG: Na ravni PU 1.1. v okviru OP RR na razpisih ni potrebno razmejevanje in usklajevanje z
drugimi skladi, ker gre pri njih za druge vrste upravičenih stroškov. OP RR in OP RČV se
tukaj dopolnjujeta, saj se v okviru PU 1.1. OP RR podpirajo razvojno-investicijski projekti
oziroma razvojno raziskovalni projekti, v okviru OP RČV pa zaposlovanja kadrov. Se pa je v
okviru priprave razpisov izvajalo usklajevanje razpisnih besedil z drugimi posredniškimi
telesi preko OU z namenom, da se zagotovi, da pri različnih posredniških telesih ne bi
prihajalo do razpisov, pri katerih bi se sofinanciralo isto ciljno skupino za enak namen.
Predstavitev razlogov počasnejšega izvajanja
MG: Na ravni PU 1.1. v okviru OP RR je do objave še preostalega razpisa na PU 1.1. v letu
2009 prišlo kasneje kot smo načrtovali zaradi dolgega usklajevanja vsebin razpisov med
Posredniškim telesom in Organom upravljanja ter zaradi dodatnega usklajevanja vsebin
razpisov na ravni MG-MVZT- OU zaradi preprečevanja, da pri različnih posredniških telesih
ne bi prihajalo do razpisov, pri katerih bi se sofinanciralo isto ciljno skupino za enak namen.
MVZT: Raziskovalni centri odličnosti, vzpostavljeni v okviru EPD 2004-2006 s sredstvi
ESRR, so predstavljali nov instrument znanstveno-tehnološke politike Republike Slovenije,
namenjen predvsem v krepitev sposobnosti prenosa in obvladovanja novih tehnologij ter v
razvoj novih tehnologij na prednostnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja. Prispevali
so k realizaciji tako ciljev na področju inovacijskega sistema kot pomembnih ciljev

13. oktober 2010

53

LP OP RR 2009

znanstvene politike: učinkovitejši prenos znanja, izboljšanje sodelovanja med nosilci znanja
ter podjetji, povečanje vlaganj v aplikativne raziskave in razvoj na prioritetnih področjih,
večja odličnost objav, manjša razdrobljenost znotraj RR sfere, izboljšanje izobrazbene
strukture raziskovalcev v gospodarstvu, posodabljanje raziskovalne infrastrukture, krepitev
mednarodnega RR sodelovanja, zmanjšanje nevarnosti »bega moţganov«. Zaradi novosti
instrumenta s številnimi zahtevnimi cilji, zapletene strukture aktivnosti ter kompleksnih
partnerskih odnosov (zlasti med institucijami znanja in podjetji) je bilo pred drugo fazo v
razvoju slovenskih centrov odličnosti nujno izvesti širšo evalvacijo doseţkov posameznih CO
v prvem obdobju delovanja, pa tudi okvirnih programov obstoječih CO za programsko
obdobje 2007-2013. V okviru tehnične pomoči EPD 2004-2006 sta bili zato izvedeni dve
evalvacijski študiji, ki sta bili zaključeni konec leta 2008.
Za nadaljnji razvoj instrumenta je bila ključna evalvacija gospodarske relevance rezultatov in
programov CO, ki je pokazala:
- Doslej je bil to edini učinkoviti instrument za sofinanciranje RR, ki zahteva
partnerstvo med akademskimi institucijami in podjetji.
-

Pravi ukrep za spodbujanje koncentracije in povezovanja v celotni verigi znanja.

-

Imamo izkušnje, pozitiven pomen CO poudarjata tako gospodarstvo kot znanost.

V okviru študije se je predlagalo nadaljevanje ukrepa, cilji in koncept razvoja CO so pravi,
vendar:
- na temelju strateškega partnerstva med gospodarstvom in akademsko sfero,
-

s strateškimi RR programi, ki zagotavljajo podporo v celotnem procesu razvoja in
aplikacije znanja, z večjim osredotočenjem na prioritetna področja,

-

močnejše povezovanj znotraj in med centri,

-

učinkovito upravljanje,

-

racionalizacija postopkov za črpanje strukturnih sredstev.

Izvajanje in zagotavljanje doseganja t.i. »core« indikatorjev
Na ravni PU 1.1. v okviru OP RR se bo planirano število raziskovalnih človek-let (FTE)
zagotavljalo s primernim deleţem sofinanciranja stroškov razvojno-raziskovalnega dela v
razpisih v okviru PU 1.1. glede na celotno sofinanciranje razvojno-investicijskih projektov.
Zadostno število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov se bo zagotavljalo s
primerno zgornjo mejo sofinanciranja v okviru razpisov. Zadostno število podprtih projektov
mikro, malih in srednje velikih podjetij se bo zagotavljalo s primerno višino razpisanih
sredstev za projekte omenjenih subjektov. Zadostno število novih inovacij in patentov ter
število novo ustvarjenih bruto delovnih mest se bo zagotavljalo z vključevanjem omenjenih
kazalnikov v razpisna merila in ustreznim točkovanjem teh meril. Glede slednjega kazalnika
pa velja poudariti, da bo zaradi recesije teţko doseči pričakovano število novo ustvarjenih
bruto delovnih mest.
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3.1.2.

Spodbujanje podjetništva

V okviru PU »Spodbujanje podjetništva« so predvidene naslednje aktivnosti:
a) Holdniški sklad
b) Investicijski projekti MSP
c) Pomoč malim in srednje velikim podjetjem z dolţniškimi viri (Garancijski sklad
za bančne kredite s subvencijo obrestne mere)
Vključeno ministrstvo:
Ministrstvo za gospodarstvo (v vlogi agenta SPS za investicijske projekte MSP)
Upravičenci oz. ciljne skupine:
a) so mikro, mala in srednje velika podjetja, še posebej novo nastala podjetja, inovativna
podjetja ter podjetja s potencialom rasti in razvoja
b) Slovenski podjetniški sklad (holdinški sklad in garancijski sklad za bančne kredite s
subvencijo obrestne mere)
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Finančna tabela
PU 1.2
Tabela 18: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.2.
stanje 31.12.09

1. RP - PU 1.2.

Pravice porabe 2007-2013

% glede na pravice porabe
2007

2007-2009

2007-2013

EU del
SLO del

166.902.265
29.453.340

-

-

-

EU in SLO del

196.355.605

-

-

-

EU del
SLO del

40.299.656
7.111.704

-

-

24,1
24,1

EU in SLO del

47.411.360

-

-

24,1

EU del
SLO del

104.797.228
18.493.628

-

-

62,8
62,8

EU in SLO del

123.290.856

-

-

62,8

EU del

101.110.710

250,9

96,5

60,6

17.843.068

-

-

-

EU in SLO del

118.953.778

250,9

96,5

60,6

EU del

172.885.239

429,0

165,0

103,6

30.509.160

-

-

-

EU in SLO del

203.394.399

429,0

165,0

103,6

EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del

100.456.178

249,3

95,9

60,2

17.727.561

-

-

-

118.183.738

249,3

95,9

60,2

EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del

72.429.061

179,7

69,1

43,4

12.781.599

-

-

-

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2009

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

SLO del

SLO del

85.210.660

179,7

69,1

43,4

169.704.220

421,1

161,9

101,7

29.947.803

-

-

-

EU in SLO del

199.652.023

421,1

161,9

101,7

drugi viri****

165.692.129

-

-

-

skupaj

365.344.152

-

-

-

EU del

127.429.977

316,2

121,6

76,4

22.487.643

-

-

-

EU del
SLO del
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2009)

SLO del
EU in SLO del

149.917.620

316,2

121,6

76,4

EU del

89.134.535

221,2

85,1

53,4

SLO del

15.729.624

-

-

-

EU in SLO del

104.864.159

221,2

85,1

53,4

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

118.246.106

293,4

112,8

70,8

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

64.244.615

159,4

61,3

38,5

Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)
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V okviru PU 1.2 Spodbujanje podjetništva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2009:
 razpisanih sredstev v znesku 118.953.778 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 203.394.399 EUR, od tega preko JR za 118.183.738
EUR in preko NPO za 85.210.660 EUR
 podpisanih pogodb za 199.652.023 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
165.692.129 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 149.917.620 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 118.246.106 EUR
 certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 64.244.615 EUR
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009 in predstavljajo
tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.2 in sicer kazalnik rezultata
Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj PU 1.2 150 mio EUR) v celotnem
obdobju.
Državne pomoči
Podlago za izvedbo instrumentov predstavlja shema drţavne pomoči "Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013" in sicer:
- investicijski projekti MSP (javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije)
nakupa nove tehnološke opreme): regionalna pomoč", številka sheme BE055715334-2007
- Pomoč malim in srednje velikim podjetjem z dolţniškimi viri (Garancijski sklad za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere): – de minimis (št. priglasitve M0025715334-2007/I).
Podlaga za izvedbo holdinškega sklada je poleg zgoraj navedenega Programa ukrepov tudi
Program instrumentov finančnega inţeniringa za MSP v RS za obdobje 2009 – 2013, in sicer:
- Pomoč v obliki rizičnega kapitala št. X865/2009, ki jo je Ministrstvo za finance potrdilo
dne 23.10.2009.
Opis izvajanja v letih 2007 -2009
V okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, PU 1.2. Spodbujanje
podjetništva, je bil v letu 2007 potrjen instrument: »Javni razpis za sofinanciranje (neposredne
subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2007/2008«, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 81/2007 (sprememba v Uradnem listu RS, št. 112/2007). Razpisanih je bilo za
32.505.948 EUR sredstev. Skupno število prispelih vlog na javni razpis je bilo 496, z
zaprošenim zneskom subvencij v višini 72.357.950,23 EUR, obravnavanih je bilo 422
popolnih in ustreznih vlog, z zahtevanim zneskom subvencij 62.556.977,87 EUR.
Predračunska vrednost investicij je znašala 146.553.515,45 EUR. Za sofinanciranje je bilo
odobrenih 200 vlog v višini 32.502.755,28 EUR. Predračunska vrednost investicij za
odobrene projekte znaša 78.959.496,95 EUR od tega 77.648.812,50 EUR upravičenih
stroškov. V letu 2008 je bilo realiziranih 188 operacij in izplačanih 30.017.406,95 EUR
subvencij, do realizacije ni prišlo v 12 primerih.
V okviru razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostna
usmeritev 1.2. Spodbujanje podjetništva, je bil v letu 2008 potrjen instrument: Javni razpis za
sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika
podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi, objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/2008
(sprememba v Uradnem listu RS, št. 59/2008). Razpisanih je bilo za 16.576.135,72 EUR
sredstev. Skupno število prispelih vlog na javni razpis je bilo 369, z zaprošenim zneskom
subvencij v višini 32.498.332,69 EUR, obravnavanih je bilo 313 popolnih in ustreznih vlog, z
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zahtevanim zneskom subvencij 28.839.131,83 EUR. Predračunska vrednost investicij je
znašala 59.263.180,45 EUR. Za sofinanciranje je bilo podpisanih 135 pogodb v višini
16.494.005,59 EUR. Predračunska vrednost investicij za odobrene projekte znaša
34.862.927,19 EUR od tega 34.253.396,04 EUR upravičenih stroškov. Realiziranih je bilo
126 operacij in izplačanih 15.036.054,27 EUR subvencij, do realizacije ni prišlo v 9 primerih.
V okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, PU 1.2 Spodbujanje
podjetništva, je bil v letu 2008 potrjen instrument: Javni razpis za sofinanciranje (neposredne
subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009, objavljen v Uradnem listu RS, št.
88/2008 (sprememba v Uradnem listu RS, št. 126/2008). Razpisanih je bilo za 34.871.694,57
EUR sredstev. Skupno število prispelih vlog na javni razpis je bilo 474, z zaprošenim
zneskom subvencij v višini 62.691.845,11 EUR, obravnavanih je bilo 409 popolnih in
ustreznih vlog, z zahtevanim zneskom subvencij 53.975.393,92 EUR. Predračunska vrednost
investicij je znašala 122.829.172,38 EUR. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 223 vlog v
višini 34.833.162,73 EUR. K podpisu pogodb so pristopili 203 upravičenci v višini subvencij
31.929.913,69 EUR, skupna vrednost investicij je 73.673.302,52 EUR. Realiziranih je bilo
158 operacij in izplačanih 24.866.017,11 EUR subvencij, do realizacije ni prišlo v 45
primerih.
V okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, PU 1.2 Spodbujanje
podjetništva, je bil v letu 2009 potrjen instrument: Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove
tehnološke opreme v obdobju 2009 -2011, objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/2009.
Razpisanih je bilo za 35.000.000 EUR sredstev. Skupno število prispelih vlog na javni razpis
je bilo 492, z zaprošenim zneskom subvencij v višini 66.379.705,51 EUR, obravnavanih je
bilo 425 popolnih in ustreznih vlog, z zahtevanim zneskom subvencij 58.411.935,40 EUR.
Predračunska vrednost investicij je znašala 133.313.261,92 EUR. Za sofinanciranje je bilo
odobrenih 231 vlog v višini 34.353.123,14 EUR. K podpisu pogodb so pristopili vsi
upravičenci. Realiziranih je bilo 16 operacij in izplačanih 2.287.453,28 EUR subvencij.
Ostalih 215 operacij bo realiziranih najkasneje do 30.3.2011.
Hkrati sta bila v letu 2009 potrjena dva programa, ki ju izvaja upravičenec (neposredna
potrditev operacije):
1.2.5. Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
(Odločba o dodelitvi sredstev za izvajanje programa z dne 22.4.2009). Gre za dvofazni
instrument, v skupni vrednosti 66.250.664,80 EUR (od tega 50.160.664,80 iz strukturnih
skladov), od tega za:
1. Fazo: polnjenje garancijskega sklada (GS): 42.660.664,80 EUR (sredstva
strukturnih skladov),
2. Faza: subvencija obrestne mere: 23.590.000 EUR
Na podlagi tega programa je upravičenec (Slovenski podjetniški sklad)v letu 2009
izvedel naslednja razpisa:
1. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1B (UL RS
št. 32/2009
z dne 24.4.2009), v vrednosti:
Garancijski potencial: 43.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 10.000.000
EUR GS)
Subvencija obrestne mere: 7.600.000 EUR (do leta 2015: sredstva
strukturnih skladov)
2. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1C (UL RS
št. 74/2009 z dne 25.9.2009), v vrednosti:
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Garancijski potencial: 20.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 5.650.000
EUR GS)
Subvencija obrestne mere: 2.750.000 EUR (nacionalna sredstva)
3. Hkrati je bil 31.12.2009 objavljen javni razpis Garancije Sklada za bančne
kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2010 (Ur. l. RS, št. 113/2009) v
vrednosti:
Garancijski potencial: 62.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 20.460.000
EUR GS)
Subvencija obrestne mere: 8.510.000 EUR (nacionalna sredstva)
Namen programa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo
konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje trţnega poloţaja ter širitev dejavnosti in
izboljšanja financiranja obratnih sredstev v teţjih gospodarskih razmerah. Ugodnost
kredita je izraţena v niţji obrestni meri, ročnosti kredita in moţnosti koriščenja
moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano moţnost
pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje
bančnega kredita ali za podjetja, ki ţelijo del svojih jamstev sprostiti za nov
investicijski ciklus.
1.2.6. Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji
(Odločba št. OP RR/1/2/06-0-MG o dodeljenih sredstvih za program, ki ga izvaja upravičenec
»Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inţeniringa za MSP v RS za obdobje 2009
– 2013 (PIFI))
PIFI se izvaja po principu holdinškega sklada, ki je ustanovljen znotraj Slovenskega
podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS). SPS bo izvajal instrumente lastniškega
financiranja, ki predstavljajo kapitalske naloţbe holdinškega sklada zasebnim druţbam
tveganega kapitala, ter instrumente dolţniškega financiranja (garancije, pogarancije, krediti),
ki se bodo začeli izvajati v primeru, da preko javnega razpisa za izbor DTK predvidena
sredstva ne bodo porabljena, ali pa v primeru ko bodo za te instrumente zagotovljena dodatna
sredstva.
SPS je kot holdinški sklad prejel predvidena sredstva PIFI v višini 35.049.995 EUR v
upravljanje s strani evropske kohezijske politike na podlagi finančnega sporazuma. Na
podlagi tega je predviden transparenten javni razpis v letu 2010.
Namen PIFI je spodbujanje razvoja MSP z lastniškimi in dolţniškimi finančnimi instrumenti.
Na področju spodbujanja lastniških oblik financiranja je v ospredju podpora MSP s
potencialom hitre rasti. Z izvedbo PIFI pa ţeli RS pospešiti tudi razvoj trga tveganega
kapitala, nastajanje novih druţb tveganega kapitala in povečanje obsega ponudbe tveganega
kapitala na slovenskem trgu. Na področju dolţniških virov financiranja PIFI bomo MSP-jem
olajšali dostop do sveţih finančnih virov.
Po potrditvi instrumenta finančnega inţeniringa smo v skladu z načelom partnerstva z
Evropsko komisijo predvideli tudi adaptacijo potrjenega instrumenta in omogočili morebitno
kasnejše vključevanje drugih deleţnikov (Evropska investicijska banka…) v samo izvedbo
instrumenta.

13. oktober 2010

59

LP OP RR 2009

Izvajanje PU 1.2
Tabela 19: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.2.
Naziv

Vrsta
kazalnika

Leto

Izhodiščno Načrtovana Doseţena Doseţena
Doseţena
Doseţena
stanje
vrednost
vrednost vrednost
vrednost
vrednost
2013
2007
2008
20072009
2009

Število podprtih
2004projektov mikro,
Učinek
434
600
0
314*
767**
1081***
1
malih in srednje
2006
velikih podjetij
od tega za
novonastala podjetja
Učinek
2007
0
21
0
0
0
0
(sklad tveganega
(i)
kapitala)
Spodbujena zasebna
vlaganja v podprtih
Rezultat
2006
53
150
0
63,5
35,39
98,89
projektih (mio. €) celotno obdobje(i)
Število novo
ustvarjenih bruto
Rezultat
2007
0
2.300
0
0
356
356
delovnih mest(i)
Povprečno povečanje
dodane vrednosti na
zaposlenega v
podjetjih,
prejemnikih sredstev
(najmanj 24 mesecev Vpliv
2007
0
8-10%
0
0
0
0
po zaključku
projekta na dan
31.12. glede na
31.12. pred začetkom
izvajanja projekta)
Vir: MG-Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost
* št. ţe izvedenih in izplačanih sredstev za projekte iz prvih dveh javnih razpisov.
**št. odobrenih projektov v okviru vseh štirih javnih razpisov in v okviru NPO garancijski sklad (število
izvedenih in izplačanih projektov iz drugih dveh javnih razpisov je 174).
***odobreni projekti v okviru vseh štirih javnih razpisov in v okviru NPO garancijski sklad (število izvedenih
in izplačanih projektov je 488).
(i) predstavlja ključni kazalnik
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Kakovostna analiza na ravni PU 1.2
Kazalnik učinka
Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij (cilj 600) je bilo do konca leta 2009
1081 (180%).
Število realiziranih in izplačanih projektov je 488 (81,33%).
Kazalnik rezultata
Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 150 mio EUR) so se do konca leta 2009 pribliţala znesku
98.890.000 EUR na osnovi realiziranih projektov oz. 65,9 %.
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 2.300) do konca leta 2009 je 356
(upoštevaje le projekte iz prvih treh razpisov). Spremljanje še ni zaključeno, tako da o
končnih učinkih instrumentov še ne moremo govoriti. Dodana vrednost na zaposlenega bo
izračunana ob zaključku spremljanja.
Kvalitativna analiza
I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme
Z izvedenim prvim javnim razpisom je bilo podpisanih 200 pogodb, z drugim je bilo
podpisanih 135 pogodb, s tretjim 203 pogodbe in četrtim 231 pogodb. Slovenski podjetniški
sklad ugotavlja, da zaradi nastale finančne in gospodarske krize ter upada naročil niso
doseţeni vsi fizični cilji (število zaposlenih). Spremljanje za prvi javni razpis se zaključi
31.12.2010, za druga dva 31.12.2011, za četrtega pa 31.12.2012. Takrat bo Slovenski
podjetniški sklad na podlagi poročil in poslovnih izkazov prejemnikov izvedel analizo
rezultatov in učinkov. Do takrat naj bi upravičenci uspeli realizirati cilje iz pogodb o
sofinanciranju, saj se prvem razpisu ugotavlja, da se je število zaposlenih v letu 2009 zniţalo
glede na število zaposlenih pred investicijo. Pri drugem razpisu se je število zaposlenih v letu
2009 povečalo za 247 glede na število zaposlenih pred investicijo. Pri tretjem razpisu se je
število zaposlenih v letu 2009 povečalo za 320 glede na število zaposlenih pred investicijo.
Z zaključenimi operacijami vseh štirih instrumentov se ţe lahko določijo spodbujena zasebna
vlaganja, ki dosegajo 71,44% zastavljenega cilja. Prav tako upravičenci ob zaključku
spremljanja s podprtimi projekti v okviru vseh štirih javnih razpisov predvidevajo preko 4000
novih zaposlitev.
Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
V letu 2009 je upravičenec (Slovenski podjetniški sklad) izvedel dva javna razpisa, na podlagi
katerih so bili naslednji rezultati:
1. Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
(P1B); (Objava v Ur. L. RS št. 32 / datum objave: 24.4.2009): Na treh odpiranjih je
bilo odobrenih 269 vlog za garancije Sklada s subvencijo obrestne mere v višini
42.973.927,55 EUR garancij in 7.595.391,85 EUR subvencionirane obrestne mere
za 127.767.480,27 EUR vrednosti projektov in 69.729.464,16 EUR odobrenih
zneskov kreditov. Z odobrenimi vlogami je načrtovanih 1.139 novih zaposlitev v
roku 3 let (pred investicijami 5.595 zaposlenih, po investicijah 6.734 zaposlenih).
Povprečna višina investicije na podjetje znaša 474.972,05 EUR. Podjetje, kateremu je
bila odobrena garancija s subvencijo obrestne mere v povprečju zaposluje pred
investicijo 20,8 delavcev, medtem ko je načrtovano število zaposlenih po investiciji
25.
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2. Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
(P1C); (Objava v Ur. L. RS št. 74 / datum objave: 25.9.2009): Na enem odpiranju je
bilo odobrenih 109 vlog za garancije Sklada s subvencijo obrestne mere v višini
19.999.930,97 EUR garancij in 2.749.990,51 EUR subvencionirane obrestne mere
za 45.116.421,37 EUR vrednosti projektov in 31.847.551,61 EUR odobrenih zneskov
kreditov. Z odobrenimi vlogami je načrtovanih 349 novih zaposlitev v roku 3 let
(pred investicijami 1.975 zaposlenih, po investicijah 2.324 zaposlenih). Povprečna
višina investicije na podjetje znaša 413.912,12 EUR. Podjetje, kateremu je bila
odobrena garancija s subvencijo obrestne mere v povprečju zaposluje pred investicijo
18,1 delavca, medtem ko je načrtovano število zaposlenih po investiciji 21,3.
Razen število podprtih projektov v MSP (378), ostali podatki predstavljajo načrtovane cilje
medtem ko bodo doseţeni učinki v letu 2009 (povečanje bruto delovnih mest, dodana
vrednost na zaposlenega in spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih) merljivi šele v
sredini leta 2010.
Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji
V letu 2009 smo na tem področju pripravili Program instrumentov finančnega inţeniringa za
MSP v RS za obdobje 2009 – 2013, ki ga je sprejela tudi Vlada RS 22.10.2009. Organ
upravljanja je potrdil PIDI kot program, ki ga izvaja upravičenec. Ministrstvo za finance je
skladno z Uredbo o splošnih skupinskih izjemah št. 800/2008 potrdilo shemo drţavnih
pomoči Pomoč v obliki rizičnega kapitala št. X865/2009. Ministrstvo za gospodarstvo in
Slovenski podjetniški sklad sta 23.11.2009 podpisala finančni sporazum. Do konca leta smo
napolnili holdinški sklad. Javni razpis za kapitalske naloţbe v zasebne druţbe tveganega
kapitala je predviden v letu 2010.
II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme
Z izvedenim prvim javnim razpisom je bilo podpisanih 200 pogodb za skupaj 32.502.755
EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah.
Realiziranih in sofinanciranih je bilo 188 operacij v vrednosti 30.017.407 EUR. 12
upravičencev je odstopilo od izvajanja operacij (skupna vrednost subvencij 1.902.271 EUR),
ostala zniţanja v vrednosti 583.077 EUR so posledica niţjih upravičenih stroškov operacije in
finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.
Z izvedenim drugim javnim razpisom je bilo podpisanih 135 pogodb za skupaj 16.494.006
EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah.
Realiziranih in sofinanciranih je bilo 126 operacij v vrednosti 15.036.054 EUR. 9
upravičencev je odstopilo od izvajanja operacij (skupna vrednost subvencij 1.438.287 EUR),
ostala zniţanja v vrednosti 19.665 EUR so posledica niţjih upravičenih stroškov operacije in
finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.
Z izvedenim tretjim javnim razpisom so bile podpisane 203 pogodbe za skupaj 31.092.170,98
EUR subvencij. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 158 operacij v vrednosti 24.866.017,11
EUR. V 45 primerih je prišlo do dodatnih odstopov od sklenjenih pogodb o sofinanciranju.
Večina odstopov je posledica zaostrenih gospodarskih razmer, v nekaj primerih pa so bile
ugotovljene nepravilnosti, na podlagi katerih so se zavrnili zahtevki za sofinanciranje.

13. oktober 2010

62

LP OP RR 2009

Z izvedenim četrtim javnim razpisom je bilo podpisanih 231 pogodb za skupaj 34.353.123,14
EUR subvencij. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 16 operacij v vrednosti 2.287.453,28
EUR. Rok za zaključek operacij je 30.3.2011.
Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
V letu 2009 je bil v 1. fazi programa napolnjen garancijski sklad v višini 42.660.664,80 EUR,
za subvencijo obrestne mere (2. faza) je bilo porabljenih 28,20 EUR. Do odstopanj od
predvidenih 200.000 EUR v letu 2009 prihaja zaradi pozno sklenjenih kreditnih pogodb in s
tem posledično malega dela črpanja kreditov, na osnovi katerih je bila v letu 2009
subvencionirana obrestna mera.
Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji
Na podlagi Programa instrumentov finančnega inţeniringa za MSP v RS sta Ministrstvo za
gospodarstvo in Slovenski podjetniški sklad 23.11.2009 podpisala finančni sporazum. Do
konca leta 2009 smo napolnili holdinški sklad v višini 35.049.995 EUR.
III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo
V 12 primerih podpisanih pogodb iz prvega javnega razpisa ni prišlo do realizacije, od tega je
bilo podanih 6 odstopov od pogodb s strani upravičencev, v 6 primerih pa niso bili izpolnjeni
pogoji za izplačilo, zaradi česar je Agent zavrnil zahtevke za sofinanciranje. Pri izvajanju
operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Razlika med vrednostjo podpisanih
pogodb in vrednostjo izvedenih pogodb je 2.485.348 EUR subvencij in sicer 12 neizvedenih
operacij v vrednosti 1.902.271 EUR (neizpolnjevanje pogojev), ostala zniţanja v vrednosti
583.077 EUR so posledica niţjih upravičenih stroškov operacije in finančnih korekcij zaradi
ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.
V 9 primerih iz drugega javnega razpisa ni prišlo do realizacije, od tega je bilo podanih 5
odstopov od pogodb s strani upravičencev, v 4 primerih pa niso bili izpolnjeni pogoji za
izplačilo, zaradi česar je Agent zavrnil zahtevke za sofinanciranje. Pri izvajanju operacij je
prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Razlika med vrednostjo podpisanih pogodb in
vrednostjo izvedenih pogodb je 1.457.952 EUR subvencij in sicer 9 neizvedenih operacij v
vrednosti 1.438.287 EUR (neizpolnjevanje pogojev), ostala zniţanja v vrednosti 19.665 EUR
so posledica niţjih upravičenih stroškov operacije in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih
nepravilnosti pri izvajanju operacij.
V 45 primerih iz tretjega javnega razpisa je prišlo do dodatnih odstopov od sklenjenih pogodb
o sofinanciranju. Večina odstopov je posledica zaostrenih gospodarskih razmer, v nekaj
primerih pa so bile ugotovljene nepravilnosti, na podlagi katerih so se zavrnili zahtevki za
sofinanciranje. Razlika med vrednostjo podpisanih pogodb in vrednostjo izvedenih pogodb je
6.226.153,87 EUR. Pri tem instrumentu je gospodarska in finančna kriza imela največji vpliv,
saj upravičenci niso uspeli realizirati predvidenih operacij.
Največje napake prijaviteljev, zakaj ne pridobijo pozitivnega sklepa o odobritvi subvencije: v
prijavi predvidijo začetek investicije pred dovoljenim rokom, zaključek investicije po
dovoljenem roku, podjetje razvrstijo v nepravilen velikostni razred, spadajo na razpis MKGP,
opravljajo dejavnost, ki ni v skladu z drţavnimi pomočmi, ugotovijo se neupravičeni stroški
in s tem upravičeni stroški padejo pod minimalno mejo.
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Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Kot je bilo ţe navedeno v točki II prihaja do finančnih odstopanj v 2. fazi programa, kjer je
bilo od predvidenih 200.000 EUR v letu 2009 porabljenih le 28,20 EUR. Razlog so pozno
sklenjene kreditne pogodbe in s tem posledično mali del črpanja kreditov, na osnovi katerih je
bila v letu 2009 subvencionirana obrestna mera.
Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji
Ni odstopanj.
IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve
Ni posebnih pogojev.
V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja
Cilji trajnostnega razvoja so neposredno povezani s trajnostno dostopnostjo projektov in z
izboljševanjem ekološkega stanja. V okviru prednostne usmeritve spodbujamo investicijske
projekte nove tehnološke opreme, ki bodo imeli pozitivne učinke na trajnostni razvoj.
Poseben poudarek je dan projektom, ki bodo dosegali visoko energetsko učinkovitost,
uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k
trajnostnemu razvoju.
VI. Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja
Instrumenti so pripravljeni tako, da projekti upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in
surovin
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov,
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen
vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
Prispevek k ciljem enakih možnosti
Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih moţnosti.
VII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo
Z zdruţevanjem izkušenj in znanja ter čim večjo fleksibilnostjo in sprejemanjem
kompromisov se trudimo dosegati optimalno časovno usklajenost med načrtovanimi in
realiziranimi aktivnostmi, čeprav je to teţko, zaradi različnih interesov vseh vpletenih PT,
OU, agenta in upravičencev. Do večjih teţav pri izvajanju ni prišlo.
Pri izvajanju operacij Javnih razpisov za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove
tehnološke opreme se v 19 primerih ni skladalo z dinamiko, ki je bila predvidena v vlogah,
zato je nekaj upravičencev prosilo za podaljšanje roka izvajanja operacije oziroma podaljšanja
roka za dosego ciljev.
VIII. Poročilo o tekočem vrednotenju
Ni bilo izvedenega vrednotenja v letih 2007 - 2009.
IX. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne
usmeritve
Revizij do sedaj ni bilo, razen izvedbe kontrole na kraju samem s strani OU
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X. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja
Dosledno upoštevamo ukrepe informiranja in obveščanja, tako da: sklep o začetku postopka,
odločbo o imenovanju komisije, razpis, razpisno dokumentacijo, sklepe, pogodbe o
sofinanciranju ter ostale, z razpisom povezane dokumente, primerno označujemo z logotipom
ESRR. V JR, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju vedno navedemo tudi
dejstvo, da operacijo delno financira EU, ESRR ter razmerje med sredstvi EU in slovensko
soudeleţbo.
XI. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek
Javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme
Zaključenih je 488 operacij. Operacije (215) v okviru zadnjega javnega razpisa bodo
zaključene do 30.3.2011. Spremljanje za zadnji javni razpis se zaključi 31.12.2012. Takrat bo
Slovenski podjetniški sklad na podlagi poročil in poslovnih izkazov prejemnikov izvedel
analizo rezultatov in učinkov.
Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Glede na strukturo programa se bo operacija izvajala do izteka zadnje kreditne pogodbe, za
katero bo izdana garancija in izplačana subvencija obrestne mere.
Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji
Skladno s Programom instrumentov finančnega inţeniringa je operacija polnjenje holdinškega
sklad, ki deluje v okviru Slovenskega podjetniškega sklada. Na osnovi tega bo Slovenski
podjetniški sklad v prvi fazi izvedel javni razpis za kapitalske naloţbe v zasebne druţbe
tveganega kapitala. V kolikor sredstva na javnem razpisu ne bodo porabljena ali bodo
zagotovljena dodatna sredstva, se bodo v drugi fazi pričeli izvajati instrumenti dolţniškega
financiranja. Zaključek je po izstopu iz zadnje naloţbe oziroma ob izteku zadnje kreditne
pogodbe. Sredstva vrnjena v holdinški sklad se bodo ponovno namenila za spodbujanje MSP.
XII. Uporaba sredstev tehnične pomoči
Sredstva tehnične pomoči niso bila uporabljena.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
V letu 2010 je predvideno naslednje izvajanje instrumentov:
Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009- 2011:
zaključevanje 215 odobrenih operacij – rok za zaključek je 30.3.2011. Program
Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere: Glede na strukturo
programa se bo operacija izvajala do izteka zadnje kreditne pogodbe, za katero bo izdana
garancija in izplačana subvencija obrestne mere. Predvidevamo prenovo programa, ki bo
vseboval vse elemente pravil finančnega inţeniringa. Pri subvenciji obrestne mere bo
dinamika prilagojena glede na ţe obstoječe kreditne pogodbe.
Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji
Skladno s Programom instrumentov finančnega inţeniringa je operacija polnjenje holdinškega
sklad, ki deluje v okviru Slovenskega podjetniškega sklada. Na osnovi tega bo Slovenski
podjetniški sklad v prvi fazi izvedel javni razpis za kapitalske naloţbe v zasebne druţbe
tveganega kapitala. V kolikor sredstva na javnem razpisu ne bodo porabljena ali bodo
zagotovljena dodatna sredstva, se bodo v drugi fazi pričeli izvajati instrumenti dolţniškega
financiranja. Zaključek je po izstopu iz zadnje naloţbe oziroma ob izteku zadnje kreditne
pogodbe. Sredstva vrnjena v holdinški sklad se bodo ponovno namenila za spodbujanje MSP.
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3.2.

Razvojna prioriteta: Gospodarsko razvojna infrastruktura

Uresničevanje splošnih ciljev
Ključna dejavnost RP je vzpostavitev gospodarsko-razvojno-logističnih središč, na področjih
kjer obstajata dovolj velika kritična masa znanja ter zadostna koncentracija gospodarskih
aktivnosti in razvojnih potencialov gospodarstva. Investicije se bodo, povsod kjer je to
mogoče, prioritetno usmerjale v izkoriščanje brownfield območij, kar bo posledično
prispevalo k revitalizaciji degradiranih območij. V razvojno prioriteto »Gospodarsko razvojna
infrastruktura« so zajete vsebine, ki bodo slovenskemu gospodarstvu skozi mreţo razvojnih
središč omogočile uporabo visoko usposobljene delovne sile, intenzivnejša vlaganja v
raziskave in razvoj, tesnejšo povezavo z javnim raziskovalnim in izobraţevalnim sektorjem,
učinkovito delovanje podpornih institucij in posrednikov, ustrezno IKT infrastrukturo in
slednjič povečanje inovativnosti. Le z vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov bo imela
Slovenija moţnost, da postane drţava, ki temelji na znanju in inovativnosti.
Ključni cilji RP je koncentracija znanja in razvojne infrastrukture za dvig konkurenčnosti
gospodarstva.
Specifični cilji se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:
2.1.
2.2.
2.3.

Gospodarsko-razvojna-logistična središča
Informacijska druţba
Razvoj izobraţevalno-raziskovalne infrastrukture

Vključena ministrstva
- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
- Ministrstvo za šolstvo in šport
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Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete
Finančni napredek razvojne prioritete
2. RP
Tabela 20: Finančni napredek 2. razvojne prioritete
stanje 31.12.09

2. RP

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2009

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

2007-2009

2007-2013

EU del
SLO del

396.934.393
70.047.246

2007
-

-

-

EU in SLO del

466.981.639

-

-

-

EU del
SLO del

66.291.322
11.698.468

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

77.989.790

-

-

16,7

EU del
SLO del

190.131.194
33.552.563

-

-

47,9
47,9

EU in SLO del

223.683.757

-

-

47,9

EU del

115.857.221

174,8

60,9

29,2

20.445.230

-

-

-

136.302.451

174,8

60,9

29,2

93.711.286

141,4

49,3

23,6

SLO del
EU in SLO del
EU del

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

% glede na pravice porabe

SLO del

16.537.286

-

-

-

EU in SLO del

110.248.572

141,4

49,3

23,6

EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del

68.645.179

103,6

36,1

17,3

12.113.855

-

-

-

80.759.034

103,6

36,1

17,3

EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del

25.066.107

37,8

13,2

6,3

4.423.431

-

-

-

29.489.538

37,8

13,2

6,3

91.756.558
16.192.334

138,4
-

48,3
-

23,1
-

EU in SLO del

107.948.891

138,4

48,3

23,1

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

50.484.696
158.433.587
21.362.949
3.769.932

32,2
-

11,2
-

5,4
-

EU in SLO del

25.132.881

32,2

11,2

5,4

EU del
SLO del

19.602.065
3.459.188

29,6
-

10,3
-

4,9
-

EU in SLO del

23.061.252

29,6

10,3

4,9

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

8.273.067

12,5

4,4

2,1

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

1.645.166

2,5

0,9

0,4

EU del
SLO del
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2009)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)
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V okviru 2. RP Gospodarsko razvojna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do
31.12.2009:
 razpisanih sredstev v znesku 136.302.451 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 110.248.572 EUR, od tega preko JR za 80.759.034
EUR in preko NPO za 29.489.538 EUR
 podpisanih pogodb za 107.948.891 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
50.484.696 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 23.061.252 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 8.273.067 EUR
 certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 1.645.166 EUR
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009.
Doseganje ciljev in analiza napredka
Informacije o fizičnem in finančnem napredku 2. RP
Fizični napredek 2. RP
Tabela 21: Fizični napredek 2. razvojne prioritete
Naziv kazalnika

Število delujočih subjektov
podpornega okolja
Število novih širokopasovnih
priključkov
Število podprtih projektov estoritev in e-vsebin(i)
Število prenovljenih fakultet
s področja naravoslovja in
tehnike, preseljenih v nove
prostore
Število raziskovalnih
organizacij s področja
naravoslovja in tehnike,
preseljenih v nove prostore
Površina opremljenih
komunalnih zemljišč
namenjenih gospodarskemu
razvoju (ha)
Povečanje števila prebivalcev
z moţnostjo dostopa do
širokopasovnega priključka
kot posledica sofinanciranih
aktivnosti(i)
Splošni cilj pokritosti preb. z
moţnostjo dostopa do
širokopasovnih
priključkov/100 preb.
(prenosna hitrost večja od
256 kbit/s) upoštevajoč tudi
nesofinancirane aktivnosti
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Vrsta
Izhodiščno Načrtovana Doseţena Doseţena
Doseţena
Doseţena
kazalnika
stanje
vrednost
vrednost vrednost
vrednost
vrednost
2007
2013
2007
2008
20072009
2009
Učinek

12

36

0

2

0

2

Učinek

253.000

+10.000

0

0

0

0

Učinek

0

30

0

12

0

12

Učinek

0

6 oz. 31 %
vseh

0

0

0

0

Učinek

0

1 oz. 10 %
vseh

0

0

0

0

Učinek

359

900

0

0

0

0

Rezultat

600.000

+30.000

0

0

0

0

Rezultat

92%

100%

0

n.p.*

n.p.*

n.p.*
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Število novih podjetij v
okviru subjektov podpornega Rezultat
0
300
0
0
0
0
okolja
Deleţ vpisanih študentov
naravoslovja (v odstotkih)
Rezultat
6,8 %
9%
0
0
0
0
glede na celotno populacijo
Deleţ vpisanih študentov
tehnike (v odstotkih) glede na Rezultat
13,5 %
20 %
0
0
0
0
celotno populacijo
Število novo ustvarjenih
Rezultat
0
3.800
0
0
0
0
bruto delovnih mest(i)
Viri: MG, MVZT, MVZT, SURS: Uporaba interneta v gospodinjstvih pri posameznikih, Slovenija, 1. četrtletje 2008
* še ni razpoloţljivih podatkov
(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni 2. RP
Kazalniki učinka
Število delujočih subjektov podpornega okolja (cilj je 36). V letu 2008 sta bila izbrana dva
projekta (5,5 %), ki sta se začela izvajati v letu 2009.
Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore
(cilj 6 oz. 31% vseh). V okviru MVZT do konca leta 2009 ni bilo prenovljenih fakultet s
področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore, saj so se izvajale šele
predinvesticijske aktivnosti. Operacijo »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v
Mariboru« je OU potrdil 20.11.2008 v okviru instrumenta neposredna potrditev operacije.
Vloga za neposredno potrditev operacije »Novogradnja FKKT in FRI« je v pripravi
(predvidoma bo dokončno usklajena do marca 2010 in takrat posredovana v potrditev na EK).
Operacija bo 1 leto po zaključku vplivala na naveden kazalnik pozitivno in sicer: število
prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore je 2.
Omeniti je potrebno tudi posreden vpliv operacije, saj se bodo posledično v izpraznjene in
obnovljene prostore preselile 4 preostale fakultete s področja tehnike in naravoslovja.
Število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove
prostore je enako 0, saj se aktivnosti v letu 2009 še niso pričele izvajati.
Učinek dveh izbranih projektov se še ne izraţa v površini opremljenih komunalnih zemljišč
namenjenih gospodarskemu razvoju (cilj 900 ha).
Kazalniki rezultata
Povečanje števila prebivalcev z moţnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot
posledica sofinanciranih aktivnosti (cilj +30.000) je v letu 2009 ocenjeno na 55.849
prebivalca (v povprečju 3,5 prebivalca na gospodinjstvo) in presega zastavljeni cilj za 86%.
Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja (cilj 300) še ni znano, saj se
bosta v letu 2008 izbrana projekta začela izvajati v letu 2009.
Splošni cilj pokritosti preb. z moţnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb.
(prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti še ni
merljiv.
Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja (cilj 300) še ni znano.
Deleţ vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo še ni znan: v
okviru operacije »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« je po zaključku
projekta v letu 2011 predviden vpis 80 novih študentov vsako leto, število se bo po izgradnji
do leta 2015 iz sedanjih 428 povečalo na 600 redno vpisanih študentov (kazalnik rezultata). V
okviru operacije »Novogradnja FKKT in FRI« je 5. leto po zaključku investicije predvideno
povečanje deleţa vpisanih študentov naravoslovja glede na celotno populacijo iz 6,8% na 9%.
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Deleţ vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo še ni znan
podatek.
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 2. RP je 3.800) še ni znano. V okviru
operacije »Novogradnja FKKT in FRI« je 1. leto po zaključku investicije predvideno 41
novih bruto delovnih mest, v okviru operacije »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v
Mariboru« pa je predvideno 35 novih bruto delovnih mest.
Lizbonski cilji
V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2.
razvojne prioritete.
Tabela 22: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. RP
Razsežnost 1

Razsežnost 2

Prednostna
tema

Oblika
financiranja
3

3

3

3

10

11

11

14

Razsežnost 3
Urbano (1)
Ruralno (5)
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5

Razsežnost 4
Gospodarska
dejavnost
12
12
12
17
17
17
18
18
18
00
00
00
10
10
10
22
22
22
16
16
16
16
16
16

Razsežnost 5
Lokacija
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
Skupaj:

Znesek prispevka
Skupnosti
8.544.958
6.673.612
1.871.346
150.635
117.646
32.989
33.509.595
26.170.994
7.338.601
7.064.947
5.517.724
1.547.223
34.858.512
27.224.498
7.634.014
2.698.162
2.107.265
590.897
3.711.909
2.899.001
812.908
3.172.568
2.477.776
694.792
93.711.286

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo
V letu 2009 v okviru 2. RP Gospodarsko razvojna infrastruktura ni bilo večjih teţav.
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Na prednostni usmeritvi 2.3 kljub predvidenim investicijam v raziskovalno in izobraţevalno
infrastrukturo še ni prišlo do začetka izvajanja GOI del na operacijah, prišlo pa je do začetka
izvajanja operacije Infrastruktura meroslovnega sistema – plemenite kovine.
3.2.1.

Gospodarsko-razvojna logistična središča

V okviru prednostne usmeritve »Gospodarsko-razvojna logistična središča« sta predvideni
dve aktivnosti:
a) Gospodarsko-razvojna logistična središča
b) Sofinanciranje medpodjetniških izobraţevalnih centrov
Dejavnosti v okviru prednostne usmeritve so namenjene vzpostavitvi gospodarsko-razvojnihlogističnih središč kot infrastrukture nacionalnega pomena, ki obsegajo zlasti:
- poslovno-industrijsko-logistična in razvojna območja nacionalnega pomena,
- tehnološke parke,
- podjetniške inkubatorje,
- univerzitetne (visokošolske) predinkubatorje ter pisarne za prenos tehnologij,
- medpodjetniške izobraţevalne centre (MIC)
- visokošolska-izobraţevalna središča
Vključeni ministrstvi:
- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za šolstvo in šport
Upravičenci oz. ciljne skupine:
- Območja regij in občine z izrazitim potencialom za gospodarsko rast, kot je lega glede
na prometna vozlišča (npr. pomembna cestna in ţelezniška vozlišča, bliţina letališč),
koncentracija oziroma bliţina institucij znanja (visokošolske, raziskovalne in razvojne
ustanove, druge institucije znanja), kritična masa prebivalstva oz. ustrezno izobraţene
delovne sile, in predstavljajo z vidika nacionalnega pomena pomembno gospodarskorazvojno-logistično območje.
- Občine, ki izkazujejo razvojni zaostanek oziroma območja, kjer obstoječa
infrastruktura ne omogoča lokalnega razvoja gospodarstva.
- Različne institucije (podjetja, zavodi, visokošolske in druge izobraţevalne ustanove,
raziskovalne ustanove, ipd.), ki se povezujejo s podobnimi subjekti na določenem
področju v celoto.
- V primeru medpodjetniških izobraţevalnih centrov (MIC) tudi zdruţenja delodajalcev
in zbornice.
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Finančna tabela
PU 2.1
Tabela 23: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.1.
stanje 31.12.09

2. RP - PU 2.1.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2009

% glede na pravice porabe
2007

2007-2009

2007-2013

EU del
SLO del

194.906.001
34.395.177

-

-

-

EU in SLO del

229.301.178

-

-

-

EU del
SLO del

32.550.913
5.744.279

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

38.295.192

-

-

16,7

EU del
SLO del

93.359.788
16.475.257

-

-

47,9
47,9

EU in SLO del

109.835.045

-

-

47,9

EU del

62.350.638

191,5

66,8

32,0

SLO del

11.003.054

-

-

-

EU in SLO del

73.353.692

191,5

66,8

32,0

EU del

19.336.637

59,4

20,7

9,9

3.412.348

-

-

-

EU in SLO del

22.748.985

59,4

20,7

9,9

EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del

19.336.637

59,4

20,7

9,9

3.412.348

-

-

-

22.748.985

59,4

20,7

9,9

EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

0

-

-

-

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

17.548.016
3.096.709

53,9
-

18,8
-

9,0
-

EU in SLO del

20.644.725

53,9

18,8

9,0

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

17.702.907
38.347.632
3.851.886
679.745

11,8
-

4,1
-

2,0
-

EU in SLO del

4.531.631

11,8

4,1

2,0

EU del
SLO del

3.851.886
679.745

11,8
-

4,1
-

2,0
-

EU in SLO del

4.531.631

11,8

4,1

2,0

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

3.702.279

11,4

4,0

1,9

0

0,0

0,0

0,0

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2009)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)

SLO del

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 2.1 Gospodarsko-razvojna logistična središča je bilo v obdobju 1.1.2007 do
31.12.2009:
 razpisanih sredstev v znesku 73.353.692 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 22.748.985 EUR (preko JR)
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podpisanih pogodb za 20.644.725 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
17.702.907 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 4.531.631 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 3.702.279 EUR
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009.

MG
2. RP - PU 2.1.

stanje 31.12.09

MG

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2009

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

2007-2009

2007-2013

EU del
SLO del

166.906.001
29.454.000

2007
-

-

-

EU in SLO del

196.360.001

-

-

-

EU del
SLO del

27.874.681
4.919.062

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

32.793.743

-

-

16,7

EU del
SLO del

79.947.815
14.108.438

-

-

47,9
47,9

EU in SLO del

94.056.253

-

-

47,9

EU del

42.500.000

152,5

53,2

25,5

7.500.000

-

-

-

50.000.000

152,5

53,2

25,5

EU del

9.422.648

33,8

11,8

5,6

SLO del

1.662.820

-

-

-

11.085.468

33,8

11,8

5,6

9.422.648

33,8

11,8

5,6

1.662.820

-

-

-

11.085.468

33,8

11,8

5,6

0

0,0

0,0

0,0

SLO del
EU in SLO del

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

% glede na pravice porabe

EU in SLO del
EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del
EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del

0

-

-

-

0

0,0

0,0

0,0

9.422.648
1.662.820

33,8
-

11,8
-

5,6
-

EU in SLO del

11.085.468

33,8

11,8

5,6

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

17.702.907
28.788.375
2.373.960
418.934

8,5
-

3,0
-

1,4
-

EU in SLO del

2.792.894

8,5

3,0

1,4

EU del
SLO del

2.373.960
418.934

8,5
-

3,0
-

1,4
-

EU in SLO del

2.792.894

8,5

3,0

1,4

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

2.224.353

8,0

2,8

1,3

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2009)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)
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V okviru MG na PU 2.1 Gospodarsko-razvojna logistična središča je bilo v obdobju 1.1.2007
do 31.12.2009:
 razpisanih sredstev v znesku 50.000.000 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 11.085.468 EUR (preko JR)
 podpisanih pogodb za 11.085.468 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
17.702.907 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 2.792.894 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 2.224.353 EUR
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009.
MŠŠ
2. RP - PU 2.1.

stanje 31.12.09

MŠŠ

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

% glede na pravice porabe
2007

2007-2009

2007-2013

EU del
SLO del

28.000.000
4.941.177

-

-

-

EU in SLO del

32.941.177

-

-

-

4.676.232
825.217

-

-

16,7
16,7

EU del
SLO del
EU in SLO del

5.501.449

-

-

16,7

EU del
SLO del

13.411.973
2.366.819

-

-

47,9
47,9

EU in SLO del

15.778.792

-

-

47,9

EU del

19.850.638

424,5

148,0

70,9

3.503.054

-

-

-

23.353.692

424,5

148,0

70,9

EU del

9.913.989

212,0

73,9

35,4

SLO del

1.749.528

-

-

-

EU in SLO del

11.663.517

212,0

73,9

35,4

EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del

9.913.989

212,0

73,9

35,4

1.749.528

-

-

-

11.663.517

212,0

73,9

35,4

0

0,0

0,0

0,0

0

-

-

-

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

8.125.368
1.433.889

173,8
-

60,6
-

29,0
-

EU in SLO del

9.559.257

173,8

60,6

29,0

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

0
9.559.257
1.477.926
260.810

31,6
-

11,0
-

5,3
-

EU in SLO del

1.738.736

31,6

11,0

5,3

EU del
SLO del

1.477.926
260.810

31,6
-

11,0
-

5,3
-

EU in SLO del

1.738.736

31,6

11,0

5,3

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

1.477.926

31,6

11,0

5,3

0

0,0

0,0

0,0

Pravice porabe 2007 - 2009

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

SLO del
EU in SLO del

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2009)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)
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V okviru MŠŠ na PU 2.1 Gospodarsko-razvojna logistična središča je bilo v obdobju 1.1.2007
do 31.12.2009:
 razpisanih sredstev v znesku 23.353.692 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 11.663.517 EUR (preko JR)
 podpisanih pogodb za 9.559.257 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 1.738.736 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 1.477.926 EUR
Državne pomoči
MG: Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških
inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč se izvaja po shemi:
Dopolnjen program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 20072013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007 datum priglasitve: 30.11.2006; datum
potrditve sheme: 9.2.2007, trajanje pomoči: od potrditve sheme do 31.12.2013; ukrep 3.1.1 –
Spodbujanje investicij v gospodarsko-razvojno-logistične platforme iz Dopolnjenega
programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.
Opis izvajanja v letu 2009
MG DPK, v vlogi PT, je v okviru PU 2.1 v letu 2008 objavil »Javni razpis za sofinanciranje
projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarskorazvojnih-logističnih središč«. OU je potrdil omenjeni instrument v višini 50.000.000,00 EUR
dne 28.7.2008, razpis pa je bil objavljen v Uradnem listu 1.8.2008 (UL RS, št 79/08). Izbrani
sta bili dve operaciji, izgradnja tehnološkega parka IN PRIME in izgradnja podjetniškega
inkubatorja Podbreznik, v skupni višini sofinanciranja 11.085.468 EUR. Obe operaciji sta
začeli z izvedbo del 1.1.2009. Pri izvedbi operacije IN PRIME je zaradi teţke gospodarske
situacije prišlo do časovnega zamika pri izvedbi projekta. Zaključek operacije je namesto
decembra 2010 predviden v juniju 2012, vendar bodo vsi kazalniki doseţeni v skladu s
pogodbo. Izgradnja Podjetniškega inkubatorja Podbreznik je potekala v skladu s terminskim
načrtom.
Ministrstvo za šolstvo in šport je v letu 2009 izvedlo javni razpis za izbor operacij za
sofinanciranje investicij v Medpodjetniške izobraţevalne centre - MIC;
Vrednost razpisanih sredstev je bila 23.353.692,00 EUR, in sicer ( EU deleţ - 85 %
19.850.638,17 EUR ter SLO deleţ 15% - 3.503.053,83 EUR);
na dveh odpiranjih (3.6.2009 in 14.10.2009) je bilo potrjenih 10 operacij
vrednost potrjenih operacij je bila 23.343.679,59 EUR
izplačanih sredstev v znesku 1.738.736,46 EUR,
posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 1.477.926 EUR
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Izvajanje PU 2.1
Tabela 24: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.1.
Naziv kazalnika

Število delujočih subjektov
podpornega okolja
Površina opremljenih
komunalnih zemljišč
namenjenih gospodarskemu
razvoju (ha)
Število novih podjetij v
okviru subjektov podpornega
okolja
Število novo ustvarjenih
bruto delovnih mest(i)

Vrsta
Izhodiščno Načrtovana Doseţena Doseţena
Doseţena
Doseţena
kazalnika
stanje
vrednost
vrednost vrednost
vrednost
vrednost
2007
2013
2007
2008
20072009
2009
Učinek

12

36

0

2

0

2

Učinek

359

900

0

0

0

0

Rezultat

0

300

0

0

0

0

Rezultat

0

3.800

0

0

0

0

Viri: MG, MVZT
* še ni razpoloţljivih podatkov
(i) predstavlja ključni kazalnik

Kvalitativna analiza
MŠŠ: Konkretni rezultati pri operacijah MIC bodo vidni šele v letu 2010 in 2011.
Aktivnosti v pristojnosti MG kot PT v okviru te PU so se začele izvajati šele v letu 2009.
Konkretni rezultati bodo vidni šele po letu 2009, zato kvalitativna analiza za leto 2009 ni
smiselna.
Kazalniki učinka
Število delujočih subjektov podpornega okolja (cilj je 36). V letu sta bili izbrani dve operaciji
(5,5 %), ki sta se začela izvajati v letu 2009.
Učinek dveh izbranih operacij se še ne izraţa v površini opremljenih komunalnih zemljišč
namenjenih gospodarskemu razvoju (cilj 900 ha).
Kazalniki rezultata
Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja (cilj 300) še ni znano, saj sta se
operaciji začeli izvajati v letu 2009.
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj PU 2.1 je 3.800) še ni znano, saj sta se
začela izvajati v letu 2009.
Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Vrednosti sofinanciranja v letu 2009 niso bistveno odstopale od načrtovanih pogodbenih
vrednosti, zlasti zaradi moţnosti izvedbe predplačil.

Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja
Javni razpisi so pripravljeni tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene
ukrepe:
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in
surovin
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov,
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
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-

zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen
vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Prispevek k ciljem enakih možnosti
Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih moţnosti.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
MG: V letu 2009 se je na MG pripravil pregled stanja na projektih gospodarskih središč,
vključenih v Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023. V
decembru 2009 je bil objavljen Javni poziv za predloţitev predlogov projektov vzpostavitve
gospodarsko – razvojno logistične infrastrukture nacionalnega pomena. Na podlagi rezultatov
javnega poziva so stekle intenzivne priprave ustreznih instrumentov za sofinanciranje
projektov, ki se bodo lahko pričeli izvajati v letu 2010 oziroma 2011
MŠŠ : Predvidena je še realizacija enega »Javnega razpisa za izbor operacij za sofinanciranje
investicij v medpodjetniške izobraţevalne centre – MIC«, v višini 9.597.496,00 EUR.
3.2.2.

Informacijska družba

V okviru prednostne usmeritve »Informacijska druţba« so predvidene tri aktivnosti:
a) Gradnja infrastrukture
b) E-vsebine
c) E-storitve
Za zagotavljanje širokopasovnih povezav bomo izvedli alternativno rešitev gradnje odprtih
omreţij, v skladu s Smernicami za merila in načine črpanja strukturnih skladov v podporo
elektronskim komunikacijam (SEC (20003) 895). Ta omreţja se financirajo tudi kot javno
zasebna partnerstva in temeljijo na različnih tehnologijah, kot so npr.: optika, xDSL, fiksni
brezţični dostop (FWS), brezţične tehnologije. Projekt se bo izvajal na področju celotne
drţave s poudarkom na pospešeni gradnji širokopasovnih omreţij v manj razvitih regijah, še
posebej pa na ruralnih področjih.
Po drugi strani bodo izvajalci programov in projektov za realizacijo predvidenih ciljev na
področju PU razvijali in vzpostavljali informacijske sisteme in na njih temelječe e-storitve in
e-vsebine, ki bodo namenjena tako prebivalstvu kot tudi podjetjem. Pri tem se bo spodbujalo
sodelovanje med podjetji, znanstvenimi in drugimi javnimi ustanovami ter uporabniki, kar bo
zagotavljalo uspešen razvoj, vzpostavitev in uporabo e-vsebin in inovativnih e-storitev v
tehnološko-razvojnem, organizacijskem in poslovnem smislu. Podpore bodo deleţni zlasti
projekti javno dostopnih digitalnih zbirk in e-vsebin (predvsem e-vsebin v slovenskem
jeziku), projekti razvoja in vzpostavitve sistemov, aplikacij in storitev predvsem na naslednjih
področjih: kultura, znanost in izobraţevanje, podpora potrošnikom, zdravje, energetske
učinkovitosti in varovanja okolja ter vključenost ter e-poslovanje za mala in srednja podjetja.
Posebna pozornost bo namenjena tudi vzpostavitvi nacionalnega interoperabilnostnega
okvirja.
Vključeni ministrstvi:
- Ministrstvo za gospodarstvo – DEK (Direktorat za elektronske komunikacije)*
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo - DID (Direktorat za
informacijsko druţbo)
* Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o drţavni upravi (Uradni list RS,
št. 48/2009) se je dne 16.9.2009 vsebina dela v sklopu Direktorata za elektronske
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komunikacije - MG prenesla na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v
Direktorat za informacijsko druţbo.
Upravičenci oz. ciljne skupine
Pri izgradnji širokopasovnih povezav ciljno skupino predstavljajo zasebni uporabniki in
gospodarstvo (tudi v smislu operaterjev iz naslova razvezave lokalne zanke). Pri
vzpostavljanju hitrih priključkov za izobraţevalne, raziskovalne in kulturne ustanove bodo
končni uporabniki šole, knjiţnice, visokošolske in raziskovalne ustanove ter druge relevantne
ustanove.
Če naj bodo IKT načrtovane in oblikovane tako, da bodo dostopne čim širšemu krogu
uporabnikov, potem so ciljna skupina za posamezne e-storitve, aplikacije in e-vsebine vsa
podjetja, javni in zasebni zavodi, znanstveno raziskovalne institucije ter ostali, posebno
pozornost pa je potrebno nameniti starejšim, ljudem s posebnimi potrebami (gibalno ovirani,
slepi in slabovidni, gluhi in naglušni) ter ljudem, ţivečim na ruralnih področjih. E-vsebine, ki
bodo nastale v okviru programa, bodo dostopne strokovni in širši javnosti, v skladu z
obstoječo zakonodajo.
Finančna tabela
PU 2.2
Tabela 25: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.2.
stanje 31.12.09

2. RP - PU 2.2.

Pravice porabe 2007-2013

2007
EU del
SLO del
EU in SLO del

2007-2009

2007-2013

90.013.449
15.884.727

-

-

-

105.898.176

-

-

-

EU del
SLO del

15.032.989
2.652.880

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

17.685.869

-

-

16,7

EU del
SLO del

43.116.356
7.608.768

-

-

47,9
47,9

EU in SLO del

50.725.124

-

-

47,9

EU del

53.506.583

355,9

124,1

59,4

9.442.176

-

-

-

EU in SLO del

62.948.759

355,9

124,1

59,4

EU del

49.308.541

328,0

114,4

54,8

8.701.507

-

-

-

EU in SLO del

58.010.049

328,0

114,4

54,8

EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del

49.308.541

328,0

114,4

54,8

8.701.507

-

-

-

58.010.049

328,0

114,4

54,8

EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

0

-

-

-

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

49.308.541
8.701.507

328,0
-

114,4
-

54,8
-

EU in SLO del

58.010.049

328,0

114,4

54,8

drugi viri****
skupaj
EU del

23.606.014
81.616.062
17.511.063

116,5

40,6

19,5

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2009

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
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1.1.2007 do 31.12.2009)

Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)

SLO del

3.090.187

-

-

-

EU in SLO del

20.601.250

116,5

40,6

19,5

EU del
SLO del

15.750.179
2.779.443

104,8
-

36,5
-

17,5
-

EU in SLO del

18.529.622

104,8

36,5

17,5

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

4.570.788

30,4

10,6

5,1

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

1.645.166

10,9

3,8

1,8

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 2.2 Informacijska druţba je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009:
 razpisanih sredstev v znesku 62.948.759 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 58.010.0498 EUR (preko JR)
 podpisanih pogodb za 58.010.049 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
23.606.014 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 20.601.250 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 4.570.788 EUR
 certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 1.645.166 EUR
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009.
Državne pomoči
Podlaga za izvedbo »Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja
e-vsebin in e-storitev« je shema drţavnih pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega
razvoja ter informacijske druţbe za obdobje 2007-2012 (z dne 17.11.2006 in dopolnitvami z
dne 3.4.2008 ter 30.3.2009)«, ki se bo izvajal po shemi drţavnih pomoči »Program za
spodbujanje tehnološkega razvoja in informacijske druţbe za obdobje 2007-2012 (N 472/06 z
dne 17.11.2006)«.
JR za pridobitev sredstev ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura,
PU 2.2 Informacijska druţba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrţevanje odprtega
širokopasovnega omreţja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti« se načeloma ne
izvaja po shemi drţavnih pomoči. Vendar pa smo po zaključku razpisa na predlog Evropske
Komisije pripravili skupno priglasitev projektov, saj je komisija po prvih poslanih projektih
ocenila, da so projekti podobni in predlagala, da jih priglasimo skupaj. MG in MF sta se s
predlogom strinjala in pripravila vse potrebno za priglasitev sheme drţavne pomoči. Po
preučevanju je Evropska komisija dne 19.10.2009 sprejela odločitev, da je Drţavna pomoč N
172/2009- Slovenija: Razvoj širokopasovnega omreţja v Sloveniji, zdruţljiva s Pogodbo ES
Opis izvajanja
29. maja 2009 je bil v Uradnem listu RS objavljen »Javni razpis za spodbujanje raziskovalno
razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in2010«. MVZT je tako za dve
leti razpisal 7.295.130,76 EUR pri čemer slovenska udeleţba predstavlja 1.094.269,61 EUR,
prispevek Skupnosti pa je enak 6.200.861,15 EUR. V oktobru 2009 je na podlagi 21
odobrenih operacij prispelo 21 zahtevkov za izplačila. Vse operacije se uspešno izvajajo.
Projekte izvajajo konzorciji podjetij in javnih razvojno raziskovalnih organizacij. Zahtevki za
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izplačila iz proračuna RS so bili delno izplačani v decembru 2009 v skupni višini 583.718,96
EUR, delno pa v prvih mesecih leta 2010. Konzorcijem smo omogočili uveljavljanje
predplačil. V letu 2009 je bilo zaprošeno in izplačano za 540.560,26 EUR predplačil. Ostala
neporabljena sredstva iz leta 2009 so bila prenešena v leto 2011.
10. julija 2009 je bil v Uradnem listu RS objavljen »Javni razpis za spodbujanje projektov
vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih organizacij 2009 in 2010«. MVZT je v
tem javnem razpisu za dve leti razpisal 3.585.980,00 EUR pri čemer slovenska udeleţba
predstavlja 537.897,00 EUR, prispevek Skupnosti pa je enak 3.048.083,00 EUR. Na tem
razpisu je bilo izbranih 17 operacij. Vse operacije se uspešno izvajajo. Izplačil v letu 2009 ni
bilo. Neporabljena sredstva iz leta 2009 so bila prenešena v leto 2011.

V okviru PU 2.2. je MG - Direktorat za elektronske komunikacije v okviru OP RR objavilo
dne 14.12.2007 v Ur.l. RS, št. 115/07 »JR za pridobitev sredstev ESRR; 2. Razvojna
prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, PU 2.2 Informacijska druţba, Projekt
gradnja, upravljanje in vzdrţevanje odprtega širokopasovnega omreţja elektronskih
komunikacij v lokalni skupnosti« (dvoletni razpis). Razpisana so bila nepovratna sredstva v
višini 19.637.297,00 EUR. Februarja 2008 je OU potrdil dopolnitev javnega razpisa, s katero
se je povečal obseg razpisnih sredstev na 47.427.975,00 EUR. Popravki JR so bili objavljeni
29.2.2008 v Ur.l. RS št. 21/2008. V okviru razpisa so bila v letu 2008 izvedena tri odpiranja.
V letih 2008 in 2009 je bilo v okviru omenjenega razpisa odobrenih 12 operacij in podpisanih
12 pogodb v višini 45.222.328,07 EUR. Predvidoma se bodo operacije zaključile v letu 2010.
Cilj prednostne usmeritve po zaključku programskega obdobja 2007-2013 je povečanje
pokritosti prebivalstva z moţnostjo priključitve na širokopasovno omreţje s sedanje ocene 92
odstotkov na 100 odstotkov.
Dopolnilno financiranje v okviru javnega razpisa ni bilo predvideno.
Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije: V primeru, če se ugotovi,
da je upravičenec za stroške, ki so predmet financiranja, ţe dobil tudi druga sredstva iz
drţavnega, lokalnega ali EU proračuna ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem do sklenitve
pogodbe pisno obvestil ministrstvo, ministrstvo odstopi od pogodbe ter zahteva vračilo
neupravičeno prejetih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do dneva vračila. Upravičenec mora sredstva vrniti v roku 5 dni po prejemu poziva s
strani ministrstva. V primeru, da se kadarkoli izkaţe, da je upravičenec posredoval napačne
podatke v zvezi z namenom operacije ali izpolnjevanjem pogojev ali pa se ugotovi, da je
zamolčal take podatke, ki bi kakorkoli vplivali na oceno in potek operacije, je ministrstvo
upravičeno odstopiti od pogodbe, upravičenec pa bo dolţan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
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Izvajanje PU 2.2
Tabela 26: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2.
Naziv

Število novih
širokopasovnih
priključkov
Povečanje števila
prebivalcev z
moţnostjo dostopa
do širokopasovnega
priključka kot
posledica
sofinanciranih
aktivnosti(i)
Splošni cilj pokritosti
preb. z moţnostjo
dostopa do
širokopasovnih
priključkov/100 preb.
(prenosna hitrost
večja od 256 kbit/s)
upoštevajoč tudi
nesofinancirane
aktivnosti
Število podprtih
projektov razvoja estoritev in e-vsebin(i)
Odst. posameznikov,
ki redno uporabljajo
internet

Vrsta
kazalnika

Izhodiščno Načrtovana
stanje
vrednost
2007
2013

Doseţena
vrednost
2007

Doseţena
vrednost
2008

Doseţena
vrednost
2009

Doseţena
vrednost
20072009

Učinek

253.000

+10.000

0

0

0

0

Rezultat

600.000

+30.000

0

0

0

0

Rezultat

92,0%

100%

0

n.p.*

n.p.*

n.p.*

Učinek

0

30

0

12

0

12

56%

70%

54%

58%

64%

64%

Vpliv

Vir: MVZT – DID, SURS: Uporaba interneta v gospodinjstvih pri posameznikih, Slovenija, 1. četrtletje 2008
* še ni razpoloţljivih podatkov
(i) predstavlja ključni kazalnik

Kazalnik učinka
Število novih širokopasovnih priključkov (cilj +10.000) bo predvidoma na podlagi podpisanih
7 pogodb v letu 2008 in na podlagi podpisanih 5 pogodb v letu 2009 znašalo 15.957, kar za
59% presega zastavljeni cilj.
Kazalnik vpliva
Odst. posameznikov, ki redno uporabljajo internet (cilj 70%) je v letu 2009 narasel na 64% v
primerjavi z 58% v letu 2008.
Kazalniki rezultata
Povečanje števila prebivalcev z moţnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot
posledica sofinanciranih aktivnosti (cilj +30.000) je v letu 2008 ocenjeno na 16.569
prebivalca (v povprečju 3,5 prebivalca na gospodinjstvo) in dosega 55% zastavljenega cilja.
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Splošni cilj pokritosti preb. z moţnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb.
(prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti še ni
merljiv.
V okviru pristojnosti MVZT – DID se lizbonski cilji prav tako ţe izvajajo, v smislu izboljšave
telekomunikacijske infrastrukture. Aktivnosti se nanašajo na pospešeno gradnjo
širokopasovnih omreţij v manj razvitih regijah, še posebej na podeţelskih območjih, in
povezovanje teh omreţij z nacionalnimi hrbteničnimi omreţji.
Kvalitativna analiza
I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Fizični cilji operacije še niso bili doseţeni, saj so vse operacije v okviru prednostne usmeritve
še v izvajanju.
II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Finančni cilji operacij še niso bili doseţeni, saj so vse operacije v okviru prednostne
usmeritve še v izvajanju.
III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo
Zaenkrat teh razlik še ni ugotovljenih.
IV. Posebni pogoji povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve.
Ni posebnih pogojev.
V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja
Prednostna usmeritev »Informacijska druţba« Gradnja infrastrukture je namenjena
zagotovitvi dostopa do širokopasovnih povezav uporabnikom na celotnem območju Slovenije
z najprej funkcionalno zadovoljivo hitrostjo, nato pa tudi dostop do večjih hitrosti s končnim
dolgoročnim ciljem povezave večine prebivalcev v visoko zmogljivem omreţju. Cilj je
zgraditi širokopasovna omreţja na tistih območjih, kjer širokopasovno omreţje še ni zgrajeno
in kjer ni trţnega interesa za gradnjo takega omreţja.
Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja
Javni razpisi so pripravljeni tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene
ukrepe:
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in
surovin
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov,
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen
vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
VI. Prispevek prednostne usmeritve k enakim možnostim
Prednostna usmeritev Informacijska druţba še posebej izpostavlja enake moţnosti, saj je cilj
zagotovitev dostopa do širokopasovnih povezav uporabnikom na celotnem ozemlju Slovenije.
VII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo
Pri izvajanju prednostne usmeritve zaenkrat nismo naleteli na večje teţave.
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VIII. Poročilo o tekočem vrednotenju
V letu 2009 ni bilo izvedenega vrednotenja.
IX. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne
usmeritve
Revizij do sedaj ni bilo.
X. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja
Dosledno upoštevamo ukrepe informiranja in obveščanja, tako da: na JR, razpisno
dokumentacijo primerno označujemo z logotipom ESRR. V JR, razpisni dokumentaciji,
pogodbah o sofinanciranju vedno navedemo dejstvo, da operacijo delno financira EU, ESRR
ter navedemo razmerje med EU sredstvi in slovensko soudeleţbo. JR in razpisna
dokumentacija sta bila objavljena na spletnih straneh MG, kjer je bil objavljen tudi seznam
upravičencev. Organiziranja je bila tudi novinarska konferenca, kjer je bil poudarjen
prispevek EU, ESRR. Gradivo za novinarje je bilo ustrezno označeno. V skladu s 16. členom
pogodbe med Ministrstvom za gospodarstvo in posamezno lokalno skupnostjo je ministrstvo
dolţno upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti v skladu z 9. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU, št. 371/06) in v skladu z Navodili organa
upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v
programskem obdobju 2007-2013. V skladu s 13. členom pogodbe pa je lokalna skupnost
dolţna, da pri izvajanju operacije izvaja naloge glede informiranja in obveščanja javnosti o
operaciji gradnje. Upravičenci o prispevku EU informirajo javnosti z oglasnimi deskami, na
spletnih straneh, ob organizaciji novinarskih konferenc in ostalimi stiki z mediji, z označitvijo
vseh pisnih in drugih gradiv.
XI. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov začetek
Nobena operacija še ni zaključena, 7 operacij je tik pred zaključkom, ostale operacije so na
sredini izvajanja. Vse operacije bodo zaključene v letu 2010.
XII. Uporaba sredstev tehnične pomoči
Sredstva tehnične pomoči niso bila uporabljena za aktivnosti te prednostne usmeritve.
XIII. Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
V prihodnje bomo nadaljevali z izborom operacij v okviru novega javnega razpisa za
informacijsko druţbo, ki bo predvidoma objavljen v mesecu maju 2010.
Za leto 2011 se planira, da se bo ponovilo razpisa iz leta 2009 na področju e-vsebin in estoritev.
V letu 2010 se bo še izvajal JR za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov spodbujanja
e-storitev in e-vsebin v letih 2009 in 2010 in JR za spodbujanje projektov vzpostavitve evsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij v letih 2009 in 2010
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3.2.3.

Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura

Vključeno ministrstvo:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Predvidene dejavnosti
Področje prednostne usmeritve Razvoj izobraţevalno-raziskovalne infrastrukture sodi v
širšem smislu med ukrepe, usmerjene v krepitev institucij znanja v skladu s potrebami
gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja v drţavi. V oţjem smislu gre za
naloţbe v javno visokošolsko in raziskovalno infrastrukturo nacionalnega pomena. V okviru
prednostne usmeritve se načrtujejo naloţbe v deficitarno infrastrukturo, t.j. izgradnjo novih in
adaptacijo starih prostorov ter v opremo visokošolskih in raziskovalnih institucij nacionalnega
pomena, kakor tudi v infrastrukturo, ki jo bodo skupaj uporabljale te institucije znanja in
posredniki. Kjer je to smotrno, se bodo z gradnjo na prostorsko povezanih lokacijah
oblikovali (skupaj z ţe obstoječimi objekti) zaokroţeni kompleksi funkcionalno sorodnih
institucij.
Upravičenci oziroma ciljne skupine so visokošolske, raziskovalne pa tudi drţavne
institucije ter institucije za promocijo oziroma popularizacijo znanosti, in sicer tiste med
njimi, katerih delovanje je nacionalnega pomena in sodi na prednostna področja razvoja
opredeljena v nacionalnih strateških dokumentih in katerih investicije bodo prispevale k
doseganju ciljev operativnega programa.
Finančna tabela
PU 2.3
Tabela 27: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.3.
stanje 31.12.09

2. RP - PU 2.3.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2009

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

2007-2009

2007-2013

EU del
SLO del

112.014.943
19.767.342

2007
-

-

-

EU in SLO del

131.782.285

-

-

-

EU del
SLO del

18.707.420
3.301.309

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

22.008.729

-

-

16,7

EU del
SLO del

53.655.050
9.468.538

-

-

47,9
47,9

EU in SLO del

63.123.588

-

-

47,9

EU del

0

0,0

0,0

0,0

SLO del

0

-

-

-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

25.066.107

134,0

46,7

22,4

4.423.431

-

-

-

29.489.538

134,0

46,7

22,4

0

0,0

0,0

0,0

0

-

-

-

EU del
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

SLO del
EU in SLO del
EU del

- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del
EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del
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0

0,0

0,0

0,0

25.066.107

134,0

46,7

22,4

4.423.431

-

-

-

29.489.538

134,0

46,7

22,4
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EU del
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2009)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)

24.900.000

133,1

46,4

4.394.118

-

-

-

EU in SLO del

29.294.118

133,1

46,4

22,2

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

9.175.775
38.469.893
0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

SLO del

22,2

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 2.3 Izobraţevalno-raziskovalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do
31.12.2009:
 potrjenih operacij v znesku 29.489.538 EUR (preko NPO)
 podpisanih pogodb za 29.294.118 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
9.175.775 EUR,
Opis izvajanja v letu 2009
V marcu 2009 je posredniško telo sporočilo OU vnos matičnih podatkov v ISARR za
operacijo »Novogradnja medicinske fakultete v Mariboru«. V juliju leta 2009 je MVZT kot
posredniško telo z UM kot upravičencem sklenil pogodbo o sofinanciranju te operacije, ki je
v septembru 2009 objavil javni razpis za 1. fazo postopka javnega naročanja s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za izbiro izvajalca GOI del in dobavo in montaţo opreme. Na
razpisu je bilo koncem leta izbranih 6 prijavljenih potencialnih izvajalcev, ki jim je bila glede
na razpisne pogoje priznana sposobnost. V letu 2010 bo razpisana 2. faza postopka javnega
naročanja s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, s katero bo izbran izvajalec GOI del in
opreme, oziroma se bo operacija začela izvajati.
MVZT, v vlogi PT, je v okviru PU 2.3 v letu 2009 izvajalo aktivnosti za pripravo Instrumenta
neposredne potrditve operacije Vloga za neposredno potrditev operacije »Novogradnja FKKT
in FRI« je v pripravi (ko bo dokončno usklajena tudi z Jaspersom bo posredovana v potrditev
na EK v letu 2010).
Urad RS za meroslovje (MIRS) je v vlogi NPU v okviru PU 2.3 v letu 2009 izvajal aktivnosti
za pripravo Instrumenta neposredne potrditev operacije, v aprilu je OU sporočil matične
podatke za vnos v ISARR, v juniju je na OU posredoval vlogo za odobritev operacije in v
oktobru prejel odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Infrastruktura meroslovnega sistema –
plemenite kovine«. V decembru je MIRS objavil štiri od petih javnih naročil za nabavo
meroslovne opreme, ki je predmet predmetnega projekta.
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Izvajanje PU 2.3
Tabela 28: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.3.
Naziv kazalnika

Število prenovljenih fakultet
s področja naravoslovja in
tehnike, preseljenih v nove
prostore
Število raziskovalnih
organizacij s področja
naravoslovja in tehnike,
preseljenih v nove prostore
Deleţ vpisanih študentov
naravoslovja (v odstotkih)
glede na celotno populacijo
Deleţ vpisanih študentov
tehnike (v odstotkih) glede na
celotno populacijo

Vrsta
Izhodiščno Načrtovana Doseţena Doseţena
Doseţena
Doseţena
kazalnika
stanje
vrednost
vrednost vrednost
vrednost
vrednost
2007
2013
2007
2008
20072009
2009
Učinek

0

6 oz. 31 %
vseh

0

0*

0*

0*

Učinek

0

1 oz. 10 %
vseh

0

0*

0*

0*

Rezultat

6,8 %

9%

0

0*

0*

0*

Rezultat

13,5 %

20 %

0

0*

0*

0*

Viri: MVZT

* aktivnosti so se v letu 2009 ţe začele izvajati, vendar bodo kazalniki doseţeni po zaključku del na operacijah »Novogradnja
FKKT in FRI« in »Novogradnje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«

Kakovostna analiza na ravni PU 2.3
Kazalnik učinka
Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore
(cilj 6 oz. 31% vseh). V okviru MVZT do konca leta 2009 ni bilo prenovljenih fakultet s
področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore, saj se aktivnosti še niso pričele
izvajati (razen potrditve vloge za projekt »Novogradnje Medicinske fakultete Univerze v
Mariboru« s strani OU in razpisa za 1. fazo postopka JN).
Število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove
prostore je enako 0, saj se aktivnosti v letu 2008 še niso pričele izvajati.
Kazalnika rezultata
Deleţ vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo (cilj 9%) in
deleţ vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo (cilj 20%) še nista
znana podatka.
V letu 2009 ni bilo sprememb stanja glede zgoraj opisanih kazalnikov, saj se aktivnosti šele
pričele izvajati.
Kvalitativna analiza
V letu 2009 so se šele pričele izvajati nekatere aktivnosti, zato kvalitativna analiza ni
smiselna.
Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja
Pri neposredni potrditvi operacije se je smiselno upoštevalo izpolnjevanje obveznih
omilitvenih ukrepov.
Prispevek k ciljem enakih možnosti
Pri neposredni potrditvi operacije se je smiselno upošteval prispevek k enakih moţnosti.
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Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
Od skupnega števila operacij, ki se bodo predvidoma izvajale v okviru PU 2.3 in znaša 15-16
operacij, se bodo začele v letu 2010 izvajati 2 do 3 operacije.
Predvideni instrumenti:
- Infrastruktura meroslovnega sistema – plemenite kovine (Urad za meroslovje),
- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo
(Politehnika),
- Narodna in univerzitetna knjiţnica, za katero bo v skladu s sklepom Vlade RS razpisan
nov mednarodni arhitekturni natečaj za novo knjiţnico in na podlagi natečajne rešitve
pripravljena nova investicijska in projektna dokumentacija.
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3.3.

Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov

Uresničevanje splošnih ciljev
Pričakovani sinergijski učinek aktivnosti oz. PU v okviru RP "Povezovanje naravnih in
kulturnih potencialov" se bo na nadaljnjem razvoju slovenskega turizma ter ostalih storitev,
kakor tudi na oţivljanju ter ohranjanju kulturne dediščine in ohranjanju in trţenja biotske
raznovrstnosti. RP se preteţno usmerja v investicijske projekte nacionalnega pomena in sicer
v turistično gospodarstvo, v kulturne spomenike oziroma objekte kulturne dediščine, druge
kulturne objekte ter v športne-rekreacijske objekte. Učinki bodo vidni predvsem preko
razširitve, popestritve in dviga kakovosti turistične ponudbe v turističnih destinacijah,
moţnosti oblikovanja integralnih turističnih, kulturnih in naravnih produktov in v razvoju
drugih storitev na različnih področjih, nastanku novih delovnih mest in povečanem številu
prihodov turistov in drugih obiskovalcev. Posredno bodo opazni tudi pozitivni vplivi na
boljšo prepoznavnost Slovenije v svetu.
Ključni cilj v okviru te RP je ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov za
razvoj turizma in rekreacije.
Specifični cilji se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:
3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva
3.2. Mreţenje naravnih in kulturnih potencialov za razvoj storitev
3.3. Športna-rekreacijska infrastruktura
Vključena ministrstva:
- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za kulturo
- Ministrstvo za šolstvo in šport
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Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete
Finančni napredek razvojne prioritete
3. RP
Tabela 29: Finančni napredek 3. razvojne prioritete
stanje 31.12.09

3. RP

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2009

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

% glede na pravice porabe
2007-2009

2007-2013

EU del
SLO del

263.235.116
46.453.259

2007
-

-

-

EU in SLO del

309.688.375

-

-

-

EU del
SLO del

43.962.437
7.758.078

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

51.720.515

-

-

16,7

EU del
SLO del

126.089.371
22.251.068

-

-

47,9
47,9

EU in SLO del

148.340.439

-

-

47,9

EU del

160.490.561

365,1

127,3

61,0

28.034.343

-

-

-

EU in SLO del

188.524.904

364,5

127,1

60,9

EU del

167.597.176

381,2

132,9

63,7

SLO del

29.288.472

-

-

-

EU in SLO del

196.885.648

380,7

132,7

63,6

EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del

151.994.599

345,7

120,5

57,7

26.535.076

-

-

-

178.529.676

345,2

120,4

57,6

EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del

15.602.577

35,5

12,4

5,9

2.753.396

-

-

-

18.355.972

35,5

12,4

5,9

EU del
SLO del

124.306.951
21.673.694

282,8
-

98,6
-

47,2
-

EU in SLO del

145.980.645

282,2

98,4

47,1

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

263.749.892
409.730.537
55.456.710
9.583.635

126,1
-

44,0
-

21,1
-

EU in SLO del

65.040.345

125,8

43,8

21,0

EU del
SLO del

34.493.129
5.884.180

78,5
-

27,4
-

13,1
-

EU in SLO del

40.377.309

78,1

27,2

13,0

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

39.760.738

90,4

31,5

15,1

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

9.009.435

20,5

7,1

3,4

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2009)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)

SLO del

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)
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V okviru 3. RP Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov je bilo v obdobju 1.1.2007 do
31.12.2009:
 razpisanih sredstev v znesku 188.524.904 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 196.885.648 EUR, od tega preko JR za 178.529.676
EUR in preko NPO za 18.355.972 EUR
 podpisanih pogodb za 145.980.645 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
263.749.892 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 65.040.345 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 39.760.738 EUR
 certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 9.009.435 EUR
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za
doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.
Fizični napredek 3. RP
Tabela 30: Fizični napredek 3. razvojne prioritete
Naziv

Število podprtih projektov s
področja turizma(i)
-od tega v malih in srednjih
podjetjih(i)
Število obnovljenih in
revitaliziranih objektov
kulturne dediščine in javne
kulturne infrastrukture
Površina novih in obnovljenih
športno-rekreativnih površin v
m2
Prenočitve turistov (v
milijonih)
Spodbujena zasebna vlaganja
(v mio. €)
Povečanje števila obiskovalcev
v obnovljenih in revitaliziranih
objektih kulturne dediščine in
javne kulturne infrastrukture
Število novo ustvarjenih bruto
delovnih mest(i)
Povečanje dodane vrednosti na
zaposlenega v podjetjih,
prejemnikih sredstev (najmanj
24 mesecev po zaključku
projekta na dan 31.12. glede na
31.12. pred začetkom izvajanja
projekta)

Vrsta

Izhodiščn Načrtov Doseţeno Doseţeno Doseţeno Doseţena
o stanje
ano
2007
2008
2007vrednost
Leto=200 Leto=20
2008
5
2009
6
13

Doseţena
vrednost
2007-2009

Učinek

12

125

32

44

76

44

120

Učinek

8

80

21

40

61

19

80

Učinek

2

23

0

0

0

8

8

Učinek

0

250.00
0

0

0

0

21.437

21.437

Rezultat

7,6

8,4

8,2

8,4

8,4

8,3

8,3

Rezultat

0

373

79,3

179,5

258,8

79

337,8

Rezultat

0

110.00
0

0

0

0

0

0

Rezultat

0

1.000

0

0

0

320

320

Vpliv

0

5%

0

0

0

0

0

Viri: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem; Ministrstvo za šolstvo in šport; Ministrstvo za kulturo, SURS, SI-

STAT podatkovni portal
(i) predstavlja ključni kazalnik
5

Povprečje na podlagi EPD 2004-2006
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Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete
Kazalnik učinka
Število podprtih projektov s področja turizma (cilj 125) je bil do konca leta 2009 doseţen
96%, od tega v malih in srednjih podjetjih 100%.
Kazalnik učinka Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne
kulturne infrastrukture (cilj 23) je bil ob koncu leta 2009 doseţen 34 %.
Kazalnik načrtovana vrednost, posodobljenih oz. novozgrajenih športnih površin je
21.437 m2.
Kazalnik rezultata
Prenočitve turistov (v milijonih) je po podatkih SURS ţe konec leta 2008 ţe doseglo
zastavljeni cilj 8,4 mio nočitev.
Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 373 mio EUR) so do konca leta 2009 dosegla znesek 337,8
mio EUR po predvidevanjih na osnovi sklenjenih pogodb oz. 91%.
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 3. RP je 1000 novo ustvarjenih delovnih
mest): na MG je doseţeno konec leta 300, na operacijah MŠŠ pa po dosegljivih podatkih 10
(plan 30)
Ostali kazalniki še niso merljivi.
Lizbonski cilji
V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3.
razvojne prioritete.
Tabela 31: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. RP
Razsežnost 1

Razsežnost 2

Prednostna
tema

Oblika
financiranja
8

8

8

8

Razsežnost 3
Urbano (1)
Ruralno (5)
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5

Razsežnost 4
Gospodarska
dejavnost
14
14
14
21
21
21
22
22
22
00
00
00

Razsežnost 5
Lokacija
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
Skupaj:

Znesek prispevka
Skupnosti
40.587.295
32.875.709
7.711.586
1.919.594
1.554.871
364.723
1.621.529
1.313.438
308.091
8.940.897
7.242.127
1.698.770
53.069.315

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo
V letu 2009 na tej razvojni prioriteti ni bilo večjih teţav.
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3.3.1.

Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

V okviru PU »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« je predvidenih pet aktivnosti:
a) večje infrastrukturne investicije v turizmu
b) investicije investicij MSP v turizmu
c) razvoj organizacijskih struktur
d) investicije v javno infrastrukturo povezano s turizmom
e) sofinanciranje mladinskih centrov
Vključena ministrstva:
- Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za turizem (DT)
- Ministrstvo za šolstvo in šport - Urad RS za mladino
Predvidene dejavnosti
Dejavnosti prednostne usmeritve bodo namenjene izgradnji, obnovi in modernizaciji
turistične infrastrukture za katero je moţno ugotoviti, da je ključnega pomena za nadaljnji
razvoj turizma v neki destinaciji in je skladna z naravnimi, kulturnimi in krajinskimi
značilnostmi določenega območja. Investicijski cikel bo namenjen tako investicijam javnega
kot zasebnega sektorja, pri čemer bodo imeli posebno vlogo investicijski projekti majhnih in
srednje velikih podjetij. Poseben poudarek bo dan tudi projektom, ki bodo dosegali visoko
energetsko učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s
tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju. Prav tako bo potrebno zaradi še vedno
prisotnega problema neprepoznavnosti Slovenije, krepiti razvoj upravljavskih struktur v
posameznih regijah in destinacijah (vključno s podpornimi institucijami na komplementarnih
področjih kot so npr. informacijske točke naravnih parkov) in okrepiti aktivnosti na področju
promocije in trţenja ter okrepiti samo blagovno znamko Slovenije in njenih destinacij.
Upravičenci oz. ciljne skupine
Končni upravičenci oz. ciljne skupine so predvsem samostojni podjetniki posamezniki,
gospodarske druţbe, občine, institucije/ustanove in nevladne organizacije, druţbe in društva,
javni gospodarski zavodi, drugi javni zavodi ter na področju mladinske dejavnosti – mladinski
centri.
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Finančna tabela
PU 3.1.
Tabela 32: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.
stanje 31.12.09

3. RP - PU 3.1.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2009

2007-2009

2007-2013
-

EU del
SLO del

128.817.184
22.732.445

-

-

EU in SLO del

151.549.629

-

-

-

EU del
SLO del

21.513.533
3.796.506

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

25.310.039

-

-

16,7

EU del
SLO del

61.703.309
10.888.820

-

-

47,9
47,9

EU in SLO del
EU del
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

% glede na pravice porabe
2007

-

-

47,9

533,6

186,1

89,1

20.259.343

-

-

-

EU in SLO del

135.062.404

533,6

186,1

89,1

EU del

116.707.629

542,5

189,1

90,6

20.595.464

-

-

-

EU in SLO del

137.303.093

542,5

189,1

90,6

EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del

111.571.633

518,6

180,8

86,6

19.689.112

-

-

-

131.260.745

518,6

180,8

86,6

5.135.996

23,9

8,3

4,0

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

SLO del

72.592.129
114.803.061

SLO del

EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del

906.352

-

-

-

6.042.348

23,9

8,3

4,0

89.561.843
15.805.031

416,3
-

145,1
-

69,5
-

EU in SLO del

105.366.874

416,3

145,1

69,5

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

260.521.206
365.888.081
43.708.166
7.713.206

203,2
-

70,8
-

33,9
-

EU in SLO del

51.421.373

203,2

70,8

33,9

EU del
SLO del

24.661.278
4.351.991

114,6
-

40,0
-

19,1
-

EU del
SLO del
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2009)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)

EU in SLO del

29.013.268

114,6

40,0

19,1

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

32.324.391

150,3

52,4

25,1

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

5.311.672

24,7

8,6

4,1

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do
31.12.2009:
 razpisanih sredstev v znesku 135.062.404 EUR,
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potrjenih operacij v znesku 137.303.093 EUR, od tega preko JR za 131.260.745
EUR in preko NPO za 6.042.348 EUR
 podpisanih pogodb za 105.366.874 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
260.521.206 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 51.421.373 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 32.324.391 EUR
 certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 5.311.672 EUR
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za
doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.
MG
3. RP - PU 3.1.

stanje 31.12.09

MG

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2009

% glede na pravice porabe
2007

2007-2009

2007-2013

EU del
SLO del

123.217.184
21.744.210

-

-

-

EU in SLO del

144.961.394

-

-

-

EU del
SLO del

20.578.287
3.631.463

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

24.209.750

-

-

16,7

EU del
SLO del

59.020.914
10.415.457

-

-

47,9
47,9

EU in SLO del

69.436.371

-

-

47,9

109.203.065

530,7

185,0

88,6

19.271.108

-

-

-

EU in SLO del

128.474.173

530,7

185,0

88,6

EU del

113.504.561

551,6

192,3

92,1

20.030.217

-

-

-

EU in SLO del

133.534.777

551,6

192,3

92,1

EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del

108.368.565

526,6

183,6

87,9

19.123.864

-

-

-

127.492.429

526,6

183,6

87,9

5.135.996

25,0

8,7

4,2

906.352

-

-

-

6.042.348

25,0

8,7

4,2

86.358.775
15.239.784

419,7
-

146,3
-

70,1
-

EU in SLO del

101.598.558

419,7

146,3

70,1

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

260.521.206
362.119.765
43.259.320
7.633.998

210,2
-

73,3
-

35,1
-

EU in SLO del

50.893.318

210,2

73,3

35,1

EU del
SLO del

24.212.431
4.272.782

117,7
-

41,0
-

19,7
-

EU del
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

SLO del

SLO del

EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del
EU del
SLO del
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2009)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)

EU in SLO del

28.485.213

117,7

41,0

19,7

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

31.875.545

154,9

54,0

25,9

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

5.311.672

25,8

9,0

4,3

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)
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V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do
31.12.2009 na MG:
 razpisanih sredstev v znesku 128.474.173 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 133.534.777 EUR, od tega preko JR za 127.492.429
EUR in preko NPO za 6.042.348 EUR
 podpisanih pogodb za 362.119.765 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
260.521.206 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 50.893.318 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 31.875.545 EUR
 certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 5.311.672 EUR
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za
doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.
MŠŠ
3. RP - PU 3.1.

stanje 31.12.09

MŠŠ

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2009

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

% glede na pravice porabe
2007-2009

2007-2013

EU del
SLO del

5.600.000
988.235

2007
-

-

-

EU in SLO del

6.588.235

-

-

-

935.246
165.043

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

1.100.289

-

-

16,7

EU del
SLO del

2.682.395
473.363

-

-

47,9
47,9

EU in SLO del

3.155.758

-

-

47,9

EU del

5.599.996

598,8

208,8

100,0

EU del
SLO del

SLO del

988.235

-

-

-

EU in SLO del

6.588.231

598,8

208,8

100,0

EU del

3.203.069

342,5

119,4

57,2

565.247

-

-

-

EU in SLO del

3.768.316

342,5

119,4

57,2

EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del

3.203.069

342,5

119,4

57,2

565.247

-

-

-

3.768.316

342,5

119,4

57,2

EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

0

-

-

-

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

3.203.069
565.247

342,5
-

119,4
-

57,2
-

EU in SLO del

3.768.316

342,5

119,4

57,2

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

0
3.768.316
448.847
79.208

48,0
-

16,7
-

8,0
-

EU in SLO del

528.055

48,0

16,7

8,0

EU del
SLO del

448.847
79.208

48,0
-

16,7
-

8,0
-

EU in SLO del

528.055

48,0

16,7

8,0

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

448.847

48,0

16,7

8,0

0

0,0

0,0

0,0

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2009)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)

SLO del

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del
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* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do
31.12.2009 na MŠŠ:
 razpisanih sredstev v znesku 6.588.231 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 3.768.316 EUR (preko JR)
 podpisanih pogodb za 3.768.316 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 528.055 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 448.847 EUR
Državne pomoči
MG: Podlago za izvedbo javnih razpisov predstavlja shema drţavnih pomoči št. BE075715334-2007, priglašena dne 24.11.2006, z obdobjem trajanja od 19.3.2007-31.12.2013.
MŠŠ:
Javni razpis se ne izvaja po shemi drţavnih pomoči.
Opis izvajanja v letu 2009
MG: MG: Ministrstvo za gospodarstvo je v letu 2009 objavilo dva javna razpisa. Za
investicije v zasebno turistično infrastrukturo je bil objavljen Javni razpis za pridobitev
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR dvig konkurenčnosti turističnega
gospodarstva - turistična infrastruktura 2009. Razpis je bil namenjen sofinanciranju tako
malih kot srednjih in velikih investicij, katerih prijavitelji so bili lahko gospodarske druţbe in
podjetniki posamezniki. Drugi javni razpis je bil namenjen sofinanciranju dodatne promocije
turistične ponudbe Slovenije v letu 2009. Na razpis so se lahko prijavile organizacije, ki
skrbijo za razvoj turizma na turističnem območju ali gospodarske druţbe in podjetniki
posamezniki, ki opravljajo turistično dejavnost.
1. Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR
dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva - turistična infrastruktura 2009
Javni razpis se je izvajal v okviru sheme drţavnih pomoči »Spodbujanje razvoja turističnih
zmogljivosti« (št. sheme: BE07-5715334-2007, trajanje: 19.3.2007-31.12.2013, datum
priglasitve: 24.11.2006, datum potrditve s strani MF: 19.3.2007). Javni razpis je bil objavljen
10.7.2009 v Ur.l. RS (št. 53/2009). Skupna višina razpisanih sredstev je znašala 28,4 mio
EUR.. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju izvedbe posameznih investicij na področju
turistične infrastrukture, ki bodo vplivale na razvoj turistične destinacije, kamor sodijo
investicije v:
-

nastanitvene zmogljivosti 3* ali več,
bazene in bazenske komplekse, wellness centre kot del dodatne ponudbe v okviru ţe
obstoječih hotelov ter hotelskih in apartmajskih naselij predlagatelja,
izgradnjo in prenovo ţičniških naprav in umetno zasneţevanje,
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Razpis je vseboval dva sklopa in sicer sklop za velike investicije , katerih predračunska
vrednost upravičenih stroškov je morala biti 2,5 mio EUR in sklop za male investicije, katerih
predračunska vrednost upravičenih stroškvo je bila niţja od 2,5 mio EUR. V okviru razpisa je bilo eno odpiranje. Na razpis je pravočasno prispelo 49 vlog, od katerih je
bilo 20 vlog za velike investicije in 29 vlog za manjše investicije. Skupna predračunska
vrednost vseh prijavljenih projektov je znašala 247 mio EUR. 47 vlog je bilo nepopolnih,
zato so bili predlagatelji pozvani k dopolnitvam. Vlog, ki so bile pravločasno in pravilno
dopolnjene in so izpolnjevale pogoje za kandidiranje je bilo 34. Te so bile ocenjene v skladu
z merili objavljenimi v razpisu. Skladno z doseţenimi ocenami in razpoloţljivimi sredstvi, je
bil sprejet sklep o sofinanciranju 17 projektov od tega 8 velikih investicij in 8 malih investicij.
Skupna predračunska vrednost podprtih investicij znaša 102, 3 mio EUR. Projekti se bodo
izvajali v letih 2010,2011 in 2012.
2. Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za
izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij
Javni razpis je bil 22.5.2009 objavljen v Uradnem listu RS št. 38/2009. Vrednost javnega
razpisa je bila 1.400.000 EUR in se je povišala na 2.075.000 EUR (Ul. RS, št. 60/2009 dne
31.7.2009). Za sredstva so lahko kandidirale organizacije, ki skrbijo za razvoj turizma na
turističnem območju ter gospodarske druţbe in podjetniki posamezniki, ki opravljajo
turistično
dejavnost.
Na razpis so se lahko prijavili projekti, katerih vrednost je 50.000 EUR ali več. Višina
sofinanciranja je znašala 60 % upravičenih stroškov, vendar največ 100.000 EUR. Javni
razpis se je izvajal v okviru sheme »de minimis« pomoči »Razvojne spodbude za dvig
kakovosti v turizmu in promocijo, št. priglasitve: M001-5715334-2007 in M001-57153342007/I.
Odpiranje prispelih vlog je potekalo 18.6.2009. Na razpis je pravočasno prispelo 51 vlog, od
tega se jih je 44 uvrstilo v nadaljnjo obravnavo. Sofinanciranje je bilo odobreno 25-im
projektom v skupni vrednosti 2.074.172,64 EUR. Projekti so bili v celoti izvedeni v letu 2009.
Sredstva za sofinanciranje so bila izplačana
22-im projektom v skupni vrednosti
1.725.239,83 EUR, saj smo zahtevke za izplačila treh upravičencev zaradi nepopolne
dokumentacije zavrnili.
Poleg dveh javnih razpisov, sta bila v letu 2009 potrjena tudi dva projekta na način
neposredne potrditve in sicer projekt Park Škocjanske jame in projekt Mladinsko zdravilišče
debeli rtič. Vrednost projekta Park Škocjanske jame znaša 2, 5 mio EUR,, višina
sofinanciranja je 100%, vrednost projekta Mladinsko zdravililšče Debeli rtič pa je 8,45 mio
EUR, vrednost sofinanciranja pa 3,5 mio EUR. Oba projekta sta se pričela izvajati v letu
2009 in bosta zaključena prvi v letu 2011 in drugi v letu 2010.
Poleg navedenih razpisov in projektov, smo v letu 2009 izvajali projekt, potrjene na razpisih
za turistično infrastrukturo objavljenih v letu 2007 in zaključenih v letu 2008. Do konca leta
2009 je bilo od skupno potrjenih 78 projektov zaključenih 39 projektov, katerih skupna
vrednost znaša 144,5 mio EUR, višina sofinanciranja pa 41,2 mio EUR. V okviru zaključenih
projektov je realiziranih 2015 novih namestitvenih kapacitet, ki bodo predvidoma ustvarile
621.000 novih nočitev letno.
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Ostali projekti iz navedenih razpisov so še v izvajanju in bodo zaključeni v letih 2010 in
2011.
MŠŠ:
Dne 28.8.2008 je OU izdal sklep o potrditvi instrumenta Javni razpis za izbor operacij
sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo – Mladinski centri. Aktivnosti v
zvezi z razpisom v vrednosti 6.588.231,00 EUR so se odvijale tudi v letu 2009.
Ob izteku programa je pričakovati mreţo vsaj desetih centrov z ustrezno opremljenimi
prostori za izvajanje mladinskih programov ter s skupno več kot 300 novimi leţišči. Centri
bodo po pričakovanjih skupno realizirali preko 20 tisoč nočitev letno, v njih pa naj bi dobilo
zaposlitev vsaj 30 oseb.
V letu 2009 so bile v JR izbrane štiri nove operacije, skupno jih je s sklepom izbranih deset,
pogodbe pa so podpisane z devetimi in sicer z upravičenci v občinah Ravne na Koroškem,
Slovenj Gradec, Velenje, Celje, Trbovlje, Breţice, Krško, Maribor, Ajdovščina. Sklenjenih je
bilo devet aneksov k pogodbam. Manjša poraba zaradi zakasnitev pri odprtjih gradbišč je
zabeleţena na treh operacijah (OP13.1.3.2.01.0001- Celjski mladinski center,
OP13.1.3.2.01.0007 - Mladinski center Velenje in OP13.1.3.2.01.0008 - Mladinski center
Breţice). Prejete argumente je PT obravnavalo in z vlogo SVLR prosilo za soglasje.
Izvajanje prednostne usmeritve 3.1
Tabela 33: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.
Naziv

Število podprtih
projektov s
področja turizma(i)
Od tega v malih in
srednjih podjetjih
Prenočitve turistov
(v milijonih)
Spodbujena
zasebna
vlaganja (v mio
EUR) (i)
Povečanje dodane
vrednosti na
zaposlenega v
podjetjih,
prejemnikih
sredstev (najmanj
24 mesecev po
zaključku projekta
na dan 31.12.
glede na 31.12.
pred začetkom
izvajanja projekta)
Število novo
ustvarjenih bruto
delovnih mest(i)
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Vrsta

Izhodiščno Načrtovano Doseţeno Doseţeno Doseţeno
Doseţena
Doseţena
stanje
Leto=2013
2007
2008
2007vrednost
vrednost
Leto=2006
2008
20072009
2009

učinek

12

125

32

44

76

44

120

učinek

8

80

21

40

61

19

80

rezultat

7,6

8,4

8,2

8,4

8,4

8,3

8,3

rezultat

/

373

79,3

179,5

258,8

79

337,8

vpliv

/

5%

0

0

0

0

0

Rezultat

0

900

0

0

0

310

310
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Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem
**Vir: Statistične informacije: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=2133
* še ni razpoloţljivih podatkov.
** še ni razpoloţljivih podatkov. Predvidoma MG: 676 in MŠŠ: 30
(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni prednostne usmeritve

Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja
Javni razpisi so pripravljeni tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene
ukrepe:
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in
surovin
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov,
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen
vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
Prispevek k ciljem enakih možnosti
Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih moţnosti (oziroma ima
nevtralen vpliv).
Razmejitev pomoči
Instrument Javni razpis za izbor operacij sofinanciranje investicij v mladinsko turistično
infrastrukturo – Mladinski centri se izvaja samo v okviru ESRR
Kakovostna analiza na ravni prednostne usmeritve
Večina operacij je še v izvajanju. Za operacije, ki so ţe zaključene, pa je spremljanje ciljev
smotrno šele za prvo polno leto delovanja, tako da bodo prvi rezultati za operacije zaključene
v letu 2009 znani šele v letu 2011, za ta tiste operacije, ki so bile zaključene v letu 2008, pa
bodo pričakovani rezultati znani v mesecu maju.
Kazalnik učinka
Število podprtih projektov s področja turizma (cilj 125) je bil do konca leta 2009 doseţen
96%, od tega v malih in srednjih podjetjih 100%.
Kazalnika rezultata
Prenočitve turistov (v milijonih) je po podatkih SURS konec leta 2008 ţe doseglo zastavljeni
cilj 8,4 mio nočitev. V letu 2009 beleţimo manjši padec (1%), kar je posledica globalne
gospodarske krize, rezultat pa je glede na pričakovanja ob začetku leta bistveno boljši od
pričakovanega, prav tako je bistveno boljši kot v nekaterih primerljivih drţavah v regiji in v
Evropi.
Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 373 mio EUR) so znašala do konca leta 2009 337,8 mio
EUR po predvidevanjih na osnovi sklenjenih pogodb oz. 91%. Od načrtovanega.
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 700):. Čeprav še ni končnih razpoloţljivih
podatkov, predvidevamo, da bomo cilje dosegli. Do konca leta 2009 je bilo realiziranih več
kot 300 novih delovnih mest, pri tem, da je bilo zaključenih cca polovica investicijskih
projektov in od teh večina manjših, ki ustvarjajo manj delovnih mest.
Ostali kazalniki še niso merljivi.
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MŠŠ na 10 projektih mladinskih centrov predvideva 30 novih ustvarjenih bruto delovnih mest
ter okvirno 300 novih leţišč, vendar Kazalniki v letu 2009 še niso merljivi.
Kakovostna analiza
I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Fizični cilji operacij še niso bili doseţeni, saj je več kot polovica operacij še v izvajanju,
fizični cilji zaključenih operacij pa v letu 2009 pa bodo lahko predmet analize šele v letu
2010.
II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Vrednost sofinanciranja zaključenih operacij je bila enaka v pogodbah o sofinanciranju
opredeljenim vrednostim z nekaterimi odstopanji, ki pa niso imeli neposrednega učinka na
izvedbo operacij, celotna vrednost zaključenih sofinanciranih operacij ni bistveno odstopala
od vrednosti, opredeljenih v pogodbah o sofinanciranju
III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo
Pri zaključenih operacijah razlik ni bilo ugotovljenih.
IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve
Ni posebnih pogojev.
V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja
Prednostna usmeritev »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« je namenjena dvigu
konkurenčnosti in kakovosti slovenskega turizma ter spodbujanju razvoja turističnih
destinacij. V okviru prednostne usmeritve spodbujamo investicijske projekte turistične
infrastrukture, ki bodo imeli pozitivne učinke na nadaljnji razvoj turizma v destinaciji in bodo
skladni z naravnimi, kulturnimi in krajinskimi značilnostmi določenega območja. Poseben
poudarek je dan tudi projektom, ki bodo dosegali visoko energetsko učinkovitost, uporabljali
sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k
trajnostnemu razvoju.
VI. Prispevek prednostne usmeritve k enakih možnosti
Prednostna usmeritev Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva posebej ne izpostavlja
enakih moţnosti, saj se turistični sektor neposredno ne sooča z nespoštovanjem enakih. Kjer
je izvedljivo in utemeljeno, se zagotavlja dostop do grajenega okolja.
VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil
Na podlagi okoljskih poročil smo javni razpis pripravili tako, da so projekti, ki bodo dosegali
visoko energetsko učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega
razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju, pri ocenjevanju dobili višje
število točk, s tem pa imajo večje moţnosti za pridobitev sofinanciranja.
IX. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo
Pri izvajanju prednostne usmeritve zaenkrat nismo naleteli na teţave.
X. Poročilo o tekočem vrednotenju
V letu 2009 ni bilo izvedenega vrednotenja.
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XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne
usmeritve
Posebnih ugotovitev in priporočil revizij do sedaj ni bilo.
XII. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja
Dosledno upoštevamo ukrepe informiranja in obveščanja, tako da: sklep o začetku postopka,
odločbo o imenovanju komisije, razpis, razpisno dokumentacijo, sklepe, pogodbe o
sofinanciranju ter ostale, z razpisom povezane dokumente, primerno označujemo z logotipom
ESRR. V JR, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju vedno navedemo tudi
dejstvo, da operacijo delno financira EU, ESRR ter razmerje med sredstvi EU in slovensko
soudeleţbo. JR in razpisne dokumentacije se bile objavljene na spletnih straneh MG, kjer je
bil objavljen tudi seznam upravičencev. Organizirane so bile tudi novinarske konference, kjer
je bil poudarjen prispevek EU, ESRR. Gradivo za novinarje je bilo ustrezno označeno.
Upravičenci o prispevku EU informirajo javnosti z oglasnimi deskami, razlagalnimi tablami,
na spletnih straneh, ob organizaciji novinarskih konferenc in ostalimi stiki z mediji, z
označitvijo vseh pisnih in drugih gradiv.
XIII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek
51 operacij še ni zaključenih. Zaključene bodo v letih 2010-2012.
XIV. Uporaba sredstev tehnične pomoči
Sredstva tehnične pomoči niso bila uporabljena.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
MG: V letu 2010 je predvidena objava javnega razpisa za posodobitev in obnovo planinskih
postojank, javni razpis za vzpostavitev regionalnih destinacijskih organizacij in javni razpis za
dodatno promocijo za leto 2010. Prav tako je predvidena potrditev 3 projektov s področja
naravnih parkov na način neposredne potrditve, ter dva projekta s področja šolskih hotelov,
prav tako na način neposredne potrditve.
MŠŠ, Urad RS za mladino: Upravičence nameravamo povezovati ter jih v sodelovanju z
MG vključiti v polje socialnega turizma.
Izvajanje in zagotavljanje horizontalnih tem OP RR
Prispevek prednostne usmeritve k enakih možnosti
Turistični sektor v Sloveniji se neposredno ne sooča z nespoštovanjem enakih moţnosti, zato
v okviru izvajanja instrumentov prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega
gospodarstva posebej ne izpostavljamo te teme. Prejemniki sredstev so dolţni način gradnje
sofinanciranih investicij prilagoditi funkcionalni uporabi za invalide.
Trajnostni razvoj
-

Okoljska dimenzija – naravna dediščina

Javni razpisi Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura
spodbujajo izvajanje projektov, ki dosegajo visoko energetsko učinkovitost, uporabljajo
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sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevajo k
trajnostnemu razvoju. Takšni projekti so pri ocenjevanju ovrednoteni višje, s tem pa imajo
večje moţnosti za pridobitev sofinanciranja.
Prejemniki sredstev morajo nadalje zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov, ki se lahko
smiselno upoštevajo glede na vsebino investicije:
o učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
o okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno
zbiranje odpadkov),
o trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
o zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz.
strokovnih ocen vplivov na okolje za posega, kjer je to potrebno).
-

Kulturna dediščina

Javni razpisi Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura
spodbujajo izvajanje projektov, ki predstavljajo investicije v objekte kulturne dediščine, saj je
le-ta v okviru ocenjevanja vrednotena višje in si s tem zagotovi več moţnosti za pridobritev
sofinanciranja. Tako smo zgolj v okviru javnega razpisa Dvig konkurenčnosti turističnega
gospodarstva – turistična infrastruktura, ki ga je izvajalo Ministrstvo za gospodarstvo
sofinancirali 8 projektov kulturne dediščine.
- Človeški viri
S sofinanciranjem investicij v turistično infrastrukturo si prizadevamo za ustvarjanje novih,
kakovostnih delovnih mest. Število novo ustvarjenih delovnih mest, ki jih doprinese
investicija, je točkovano v okviru meril javnih razpisov. Predvideno število novih delovnih
mest v okviru vseh podprtih projektov je 1250.
Razmejevanje in usklajevanje pomoči iz ESRR z pomočmi iz drugih skladov
V okviru javnih razpisov Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična
infrastruktura je bil predmet javnega razpisa sofinanciranje turistične infrastrukture, pri tem
pa so kot upravičeni stroški šteli zgolj stroški gradnje in opreme objektov. S tem, ko smo se
omejili zgolj na sofinanciranje gradnje in opreme, ne pa npr. stroškov dela ipd., ne prihaja do
prikrivanja področij s pomočmi iz drugih skladov.
Izvajanje in zagotavljanje doseganja Lizbonskih ciljev
Prednostna področja za uresničitev lizbonskih ciljev v okviru javnih razpisov za dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva smo zasledovali na naslednje načine:
–

Vzpostavitev privlačnejšega poslovnega okolja

K vzpostavljanju privlačnejšega poslovnega okolja prispevamo z spodbujanjem investicij
zasebnega sektorja. Tako smo v okviru javnih razpisov Dvig konkurenčnosti turisitčnega
gospodarstva – turistična infrastruktura sofinanciranje odobrili 93-im projektom
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Celotna vrednost teh projektov znaša 497 milijonov EUR. Dobra turistična infrastruktura je
predpogoj za uspešen razvoj turizma, kar pomeni, da bo realizacija sofinanciranih investicij
prispevala k boljši turistični ponudbi Slovenije, s tem pa tudi k povišanemu turističnemu
prometu, kar bo pozitivno vplivalo na tako na turistično gospodarstvo kot razvoj dopolnilnih
dejavnosti.
– Ustvarjanje več in boljših delovnih mest ob ohranjanju socialne kohezije ter odzivanju na
izzive demografskih sprememb;
V okviru meril obeh javnih razpisov Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva –
turistična infrastruktura je bil visoko vrednoten kriterij novoustvarjenih delovnih mest (kar
10% vseh moţnih točk), kar je posledično tudi delno prispevalo tudi k izboru projektov, ki
bodo prispevali k ustvarjanju novih delovnih mest. 95 sofinanciranih projektov turistične
infrastrukture bo tako skupaj ustvarilo kar 1.250 novih delovnih mest.
–

Energetika in podnebne spremembe

Vplivu sofinanciranih investicij na okolje, dajemo v okviru meril javnih razpisov Dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura precejšen poudarek. Tako
presojamo vpliv investicije na okolje, upoštevajoč način gradnje, ravnanje z energijo, vodo,
odpadki, uporabo surovin oz. sredstev in način splošnega upravljanja investicije. Prijavitelji,
katerih investicija bo okolju prijazna (naravni materiali, energetska učinkovitost, učinkovita
raba vode,…) in bodo kot dokaz tega pridobili tudi katerega izmed znakov za okolje, imajo
večjo moţnost, da pridobijo sofinanciranje.
3.3.2.

Mreženje kulturnih potencialov

V okviru
aktivnosti:
a)
b)
c)
d)

prednostne usmeritve »Mreţenje kulturnih potencialov« so predvidene štiri
Obnova kulturnih spomenikov v lasti RS
Obnova kulturnih spomenikov v lasti občin in zasebnikov
Obnova javne kulturne infrastrukture v lasti RS
Obnova javne kulturne infrastrukture v lasti občin

Vključeno ministrstvo:
Ministrstvo za kulturo:
v vlogi posredniškega telesa, kadar se aktivnosti nanašajo na obnovo objektov in
kulturnih spomenikov v lasti občin
v vlogi upravičenca, kadar se aktivnosti nanašajo na obnovo objektov in kulturnih
spomenikov v lasti RS.

Predvidene dejavnosti
Projekti so usmerjeni v oţivljanje kulturne dediščine ter dopolnjevanje mreţe javne kulturne
infrastrukture z namenom ustvarjanja novih moţnosti za trajnostni razvoj podeţelskih
področij (regij) in urbanih (mestnih) središč. Projekti bodo prispevali k nastanku novih
delovnih mest v povezavi z gospodarskim-turističnim razvojem ter s poudarkom na kulturni
revitalizaciji mest, območij na podeţelju in zavarovanih območjih oziroma na kulturi kot
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osnovi za mestni in podeţelski razvoj. Cilj aktivnosti v okviru te prednostne usmeritve je
zagotoviti dostopnost ustrezne javne kulturne infrastrukture, ki bo omogočila izkoriščanje
gospodarskega potenciala mest ter hkrati vplivala na razvoj turističnih destinacij ter razvoj
turizmu komplementarnih storitvenih dejavnosti in podpreti nova delovna mesta (tako na
področju kulture kot storitvenih dejavnosti še zlasti na področju turizma). V okviru razvojne
usmeritve se bo spodbujalo razvoj javno-zasebnega partnerstva. Predvidene dejavnosti so:
- prenova in obnova, celostna revitalizacija in modernizacija kulturnih spomenikov in
javne kulturne infrastrukture v lasti Republike Slovenije in občin ter kulturnih
spomenikov v lasti zasebnikov za namene gospodarskih, posebej turističnemu sektorju
in storitvenim dejavnostim namenjenih podpornih okolij ter za javno rabo (za namene
izobraţevanja, usposabljanja, razvoja kulturnih produktov in storitev, raziskovanja in
razvoja- izgradnja izobraţevalnih središč, inkubatorjev, laboratorijev, razvojnih
centrov ipd.).
- podpora izvedbi integriranih strategij in programov s področja kulture kot razvojnega
dejavnika območij - npr. Evropska prestolnica kulture, Lipica kot zavarovano
območje, vzpostavitev verige zgodovinskih hotelov, mreţe umetniških rezidenčnih
centrov, mreţe mladinskih hotelov in podobno.
Upravičenci oz. ciljne skupine
RS, ministrstva za spomenike v drţavni lasti, Zavod za varstvo kulturne dediščine, občine,
nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove), zasebni investitorji in lastniki iz
gospodarskega sektorja, javni zavodi in podobno.
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Finančna tabela
PU 3.2.
Tabela 34: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2.
stanje 31.12.09

3. RP - PU 3.2.

% glede na pravice porabe
2007-2009

2007-2013

EU del
SLO del

67.208.966
11.860.407

-

-

-

EU in SLO del

79.069.373

-

-

-

EU del
SLO del

11.224.452
1.980.786

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

13.205.238

-

-

16,7

EU del
SLO del

32.193.031
5.681.124

-

-

47,9
47,9

EU in SLO del

37.874.155

-

-

47,9

EU del

13.387.500

119,3

41,6

19,9

2.075.000

-

-

-

EU in SLO del

15.462.500

117,1

40,8

19,6

EU del

23.854.080

212,5

74,1

35,5

3.922.044

-

-

-

EU in SLO del

27.776.124

210,3

73,3

35,1

EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del

13.387.500

119,3

41,6

19,9

2.075.000

-

-

-

15.462.500

117,1

40,8

19,6

EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del

10.466.580

93,2

32,5

15,6

1.847.044

-

-

-

12.313.624

93,2

32,5

15,6

EU del
SLO del

14.934.642
2.372.698

133,1
-

46,4
-

22,2
-

EU in SLO del

17.307.339

131,1

45,7

21,9

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

3.228.686
20.536.025
3.532.226
420.491

31,5
-

11,0
-

5,3
-

EU in SLO del

3.952.717

29,9

10,4

5,0

EU del
SLO del

3.532.226
420.491

31,5
-

11,0
-

5,3
-

EU in SLO del

3.952.717

29,9

10,4

5,0

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2009

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2009)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)

2007

SLO del

SLO del

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)
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V okviru PU 3.2 Mreţenje kulturnih potencialov je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2009:
 razpisanih sredstev v znesku 15.462.500 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 27.776.124 EUR, od tega preko JR za 15.462.500
EUR in preko NPO za 12.313.624 EUR
 podpisanih pogodb za 17.307.339 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
3.228.686 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 3.952.717 EUR,
Državne pomoči
Javni razpisi se ne izvajajo po shemah drţavnih pomoči.
Opis izvajanja v letu 2009
V letu 2009 je Ministrstvo za kulturo v vlogi posredniškega telesa:
-

nadaljevalo z izvedbo (prvega) javnega razpisa za sofinanciranje projektov javne
kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 –
2013, razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in
prednostne usmeritve 3.2 »Mreţenje kulturnih potencialov« (Ur.l. št. 88 z dne
12.9.2008 ). . Cilj razpisa je bil večja in bolj kakovostna vključitev javne kulturne
infrastrukture v gospodarsko-turistično rabo, večja podpora lokalnemu in
regionalnemu razvoju in prispevek kulture k večanju zaposlitvenega potenciala, zlasti
v storitvenem in javnem sektorju. Ob enem je bil cilj instrumenta tudi uresničitev
ciljev Nacionalnega programa za kulturo 2008-2011 na področju razvoja javne
kulturne infrastrukture, povečati dostopnost do kulture in krepitev zaposlitvenih
moţnosti neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih. Od skupaj 31
vlog je bilo izbranih 9 projektov. Na dan 31.12.2009 je bilo fizično zaključenih 8
projektov.

-

razpisalo (drugi) javni razpis za sofinanciranje projektov javne kulturne infrastrukture
v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete
3 »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2
»Mreţenje kulturnih potencialov« (Ur.l. št. 66 dne 21.8.2009) v vrednosti 10 mio
EUR. Izborni postopek se je zaključil dne 4.12.2009 z izborom 6 projektov v vrednosti
10 mio EUR. Cilji dvoletnega razpisa so: večja dostopnost kulture, povečanje
moţnosti zaposlovanja ter izboljšanje pogojev za razvoj kulturno umetniške
ustvarjalnosti v podporo kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij lokalnih
skupnosti. Na razpis je prispelo sedeminšestdeset vlog. Triinšestdeset vlog je bilo
glede na razpisne pogoje v roku dostavljenih in pravilno opremljenih. Petdeset vlog je
bilo pomanjkljivih. in vlagateljice so bile pozvane k dopolnitvam. Štiri vloge niso bile
v celoti dopolnjene in so bile zavrţene. V postopku ocenjevanja je strokovna komisija
ocenila, da šest vlog nima pravilno izdelano CBA analizo in da se je investicija pri
enem vlagatelju neupravičeno začela pred oddajo vloge. Izmed dvainpetdesetih
popolnih vlog bo Ministrstvo za kulturo v skladu z razpisnimi pogoji sofinanciralo šest
projektov z najvišjo stopnjo sofinanciranja 100% do porabe sredstev. S tem so
razpisana sredstva v celoti razporejena.
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Ministrstvo za kulturo je pri izvajanju obeh instrumentov javnega razpisa za izbor operacij v
lasti občin upoštevalo t.i. razmejitvena razmerja med prednostnimi usmeritvami v okviru
OP RR. Tako je v okviru prednostne usmeritve 3.2. podprlo obnovo objektov javne kulturne
infrastrukture v lasti občin, ki so razglašeni s sklepom pristojnega organa lokalne skupnosti in
so namenjeni prvenstveno le izvajanju kulturnih dejavnosti. V okviru prednostne usmeritve «
3.4.1. »Regionalni razvojni programi« pa SVLR sofinancira občinsko javno kulturno
infrastrukturo v večnamenskih objektih, pri čemer je najmanj 50% površine objekta
namenjenih kulturnim dejavnostim, preostanek pa drugim npr. poslovnim, nepridobitnim idr..
Izvedba omenjenih instrumentov javnega razpisa za izbor operacij v lasti občin se povezuje s
Programom razvoja podeţelja 2007-13 v okviru ukrepov 3.2.2. Obnova in razvoj vasi in
3.2.3. Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeţelja. Razmejitve in sinergijski učinki med
OP RR in OP PRP so med ciljnimi skupinami in v namenih financiranja. V okviru Programa
razvoja podeţelja so upravičenci prvenstveno kmetije in kmetijstva in pa občine na
podeţelskih območjih. Namen pa je podpora prenovam večnamenskih zgradb skupnega
pomena za medgeneracijsko druţenje, (tudi kulturno-umetniško ustvarjanje na podeţelju) in
podpora naloţbam v objekte in skupine objektov, ki so pomembni za ohranitev dediščine
podeţelja (območja in objekti vrtnega in parkovnega oblikovanja, etnološki kulturni
spomeniki, vzpostavitev eko muzejev in muzejev na prostem, stalnih zbirk in razstav domačih
obrti, kulturna dediščina podeţelja v okviru tematskih poti).
Ministrstvo za kulturo v vlogi upravičenca:
Zaradi relativne neizkušenosti in nerazvitosti sistema izvajanja javno-zasebnega partnerstva
na strani upravičenca in zadrţanosti zasebnega sektorja pri vlaganjih v upravljanje in
soinvestiranje v kulturne spomenike v lasti RS za doseganje ciljev razvoja turizma, je bila šele
sredi leta 2008 sprejeta odločitev o spremembi pri načrtovanju izvedbe razvojnih projektov
prenove gradov v lasti RS. S tem se ţeli zagotoviti doseganje ciljev še pred iztekom
finančnega programa.
V letu 2009 je Ministrstvu za kulturo v vlogi upravičenca Organ upravljanja potrdil dva
instrumenta neposredna potrditev operacije in sicer:
-

Muzej sodobne umetnosti (Moderna galerija- objekt 22 Metelkova, Ljubljana), dne
13.7.2009. Gre za projekt v vrednosti 8.880.231,27 EUR. Namen operacije je prenova, in
celostna revitalizacija kulturnega spomenika, ki je ob enem tudi javna kulturna
infrastruktura. Z rekonstrukcijo obstoječega degradiranega objekta in izgradnjo prizidka
za namen ustanovitve novega Muzeja sodobne umetnosti, bo vzpostavljen nov razstavni
prostor za sodobno likovno umetnost s ciljem zagotavljanja pogojev za razvoj in
promoviraje sodobne likovne umetnosti v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
Aktivnost prispeva k razvoju kulturnega turizma z izboljšanjem javne dostopnosti in
povečanja števila obiskovalcev. Dne 16.11.2009 je bila sklenjena pogodba za izvedbo
gradbenih del z Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d. Zaključek gradbenih del je
predviden v sredini meseca marca 2011.

-

Grad Strmol in pripadajoče pristave (Cerklje na Gorenjskem), dne 7.12.2009. Gre za
projekt vreden 4.852.049,18 EUR. Namen operacije je prenova kulturnega spomenika v
lasti RS za potrebe razvoja turizma visokega razreda, razvoja novih turističnih
proizvodov in storitev (kongresni, kulturni turizem) in dviga kakovosti obstoječih
protokolarnih storitev za večjo in boljšo prezentiranost ter dostopnost kulturnega
spomenika in njegovo izrabo kot razvojnega potenciala regije. Aktivnost prispeva k
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uresničevanju ciljev nacionalnega programa za kulturo 2008-2011 na področju kulturne
dediščine, k oţivljanju kulturne dediščine in razvijanju njenega potenciala, k večji in
kakovostnejši vključitvi kulturnega spomenika v gospodarsko-turistično rabo, k
povečanju turistične atraktivnosti regij in h krepitvi zaposlovanja. Izbor izvajalca je v
teku.
Izvajanje prednostne usmeritve 3.2
Tabela 35: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2.
Naziv
Št. obnovljenih in
revitaliziranih
objektov kulturne
dediščine in javne
kult. infrastr.
Povečanje št.
obiskovalcev v
obnovljenih in
revitaliziranih
objektih kulturne
dediščine in javne
kulturne
infrastrukture
Št.
novoustanovljenih
bruto delovnih
mest(i)

Vrsta

Doseţena
Izhodiščno
Doseţeno Doseţena
Načrtovano Doseţeno Doseţeno
vrednost
stanje
2007vrednost
Leto=2013
2007
2008
2007Leto=2006
2008
2009
2009

Učinek

2*

23

0

0

0

8

8

Rezultat

0

110.000

0

0

0

0

0

Rezultat

0

70

0

0

0

0

0

Vir: MK
* Povprečna letna vrednost kazalnika iz naslova EPD 2004-2006
** še ni razpoloţljivih podatkov
(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni prednostne usmeritve
Kazalnik učinka
Kazalnik učinka Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne
kulturne infrastrukture (cilj 23) je bil ob koncu leta 2009 doseţen 34 %. V okviru (prvega)
Javnega razpisa za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture je bilo obnovljenih in
revitaliziranih 8 objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture.
Kazalnika rezultata
Za kazalnika rezultatov Povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih
objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture in število novo ustvarjenih bruto
delovnih mest še nimamo razpoloţljivih podatkov. Upravičenci so dolţni poročati o danem
podatku pet mesecev po fizičnem zaključku projektov, kar pomeni da bo MK razpolagalo s
podatki konec prve polovice l. 2010

13. oktober 2010

108

LP OP RR 2009

Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev
Ob koncu leta 2009 je bil zaključen instrument (prvi) javni razpis za sofinanciranje operacij
javne kulturne infrastrukture. Načrtovana vrednost kazalnika učinka Število obnovljenih in
revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture na ravni
instrumenta je bila 5 obnovljenih in revitaliziranih objektov javne kulturne infrastrukture.
Doseţena vrednost ob koncu leta 2009 je 8 obnovljenih in revitaliziranih objektov javne
kulturne infrastrukture, kar je za 60 % več od načrtovane. Zastavljeni fizični cilj – kazalnik
učinka na ravni instrumenta je doseţen.
Fizični cilji – kazalniki rezultata - Povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in
revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture in število novo
ustvarjenih bruto delovnih mest se bodo lahko preverjali šele po prejemu končnih poročil
upravičencev , zato analiza doseţkov za leto 2009 ni smiselna.
Analiza na ravni finančnih ciljev
V okviru prednostne usmeritve je bilo do konca leta 2009 potrjenih za 27,8 MIO EUR
instrumentov kar predstavlja 35 % celotnih pravic porabe. Od tega v letu 2009 22,3 MIO
EUR oz. 29 % celotnih pravic porabe. Od vseh potrjenih sredstev je bilo do konca leta 2009
razpisanih 20 MIO EUR kar predstavlja 25 % celotnih pravic porabe oz. 72 % vseh potrjenih
sredstev, od tega v letu 2009 14,5 MIO EUR kar predstavlja 18 % celotnih pravic porabe.
Razlika v višini 7,6 MIO EUR bo razpisana in pogodbeno vezana v letu 2010 z oddajo javnih
naročil pri dveh neposredno potrjenih operacijah. V letu 2009 je bilo pogodbeno vezanih 10,2
MIO EUR kar predstavlja 13 % celotnih pravic porabe oz. 51 % razpisanih sredstev. Razlika
v višini 17,6 MIO EUR bo pogodbeno vezana v letu 2010, en del v okviru oddaje javnih
naročil, drugi del v pa v okviru drugega javnega razpisa za sofinanciranje operacij javne
kulturne infrastrukture v višini 10 MIO EUR, kjer je izborni postopek ţe zaključen z izborom
šestih projektov.
V letu 2009 je bilo v okviru (prvega) Javnega razpisa za sofinanciranje operacij javne
kulturne infrastrukture realiziranih 8 projektov v vrednosti 3.854.025,90 EUR, kar
predstavlja 77 % pogodbeno vezanih sredstev. Finančna realizacija je bila niţja od pogodbene
zaradi odstopa enega prijaviteljev od pogodbe ter padca cen gradbenih del zaradi gospodarske
recesije.
Finančni cilji za druge operacije še niso doseţeni, saj so vse operacije še v izvajanju.
Razlog za odstopanja med doseženimi fizičnimi in doseženimi finančnimi cilji
Zaenkrat odstopanja niso bila ugotovljena.
Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja
Instrumenti so pripravljeni tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in
surovin
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov,
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
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-

zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen
vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Prispevek k ciljem enakih možnosti
Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih moţnosti (oziroma ima
nevtralen vpliv).
Poročilo o predvidenih vrednotenjih
Vrednotenja posameznih instrumentov so predvidena v okviru interne standardne ocene
izvedenega javnega razpisa. Vrednotenje v smislu naročila izven hiše, npr. v okviru in na
račun Organa upravljanja zaenkrat ni predvideno.
Ugotovitve in priporočila revizijskih organov
Na osnovi ugotovitev Revizijskega poročila Računskega sodišča RS o smotrnosti upravljanja
MK s sredstvi financiranja EU projektov (št. 1220-4/2008-24 z dne 27.10.2009), ki so se le
posredno nanašale na programsko obdobje 2007-2013, je MK pripravilo pripravljalne ukrepe
v okviru Odzivnega poročila (št. 060-1/2009 z dne 25.01.2010). Navedeni popravljalni ukrepi
v okviru 2.2 Izvedbeni dokument kot podlaga za financiranje obnov kulturnih spomenikov in
javne kulturne infrastrukture v lasti RS in 2.3 Izvedbeni dokument kot podlaga za financiranje
obnov kulturnih spomenikov in javne kulturne infrastrukture v lasti občin je MK predloţilo
nov, bolj podroben program aktivnosti, ki je bil s strani RS RS v Porevizijskem poročilu št.
1220-4/2008732 z dne 4.3.2010 ocenjen kot zadovoljiv in sprejemljiv.
Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja
V l. 2009 je MK vpeljalo proaktiven pristop informiranja in obveščanja javnosti. Gre za
najave objav javnih razpisov v različnih medijih (spletne pasice na določenih spletnih straneh,
objave v dnevnem časopisju) ter izvajanje informativnih delavnic za potencialne prijavitelje
ob objavi javnih razpisov in delavnic o poročanju za upravičence. Omenjene aktivnosti so se
izkazale kot učinkovite, zato bo MK z aktivnostmi na tem področju nadaljevalo v podobnem
obsegu tudi v prihodnje.
V l. 2009 je Projektna enota za EKP na MK oblikovala tudi spletno mesto za strukturne
sklade, kjer objavlja aktualne dogodke vezane na izvedbo podprtih projektov, hkrati pa
upravičence obvešča o določenih usposabljanjih oz. usmeritvah, ki jim omogoča učinkovitejše
vodenje projektov.
Samim upravičencem se razdeli tudi promocijski material vezan na izvajanje strukturnih
skladov, ki ga s strani skrbnika pogodb pridobijo na delavnicah o poročanju za upravičence
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
V l. 2010 je predvidena priprava in potrditev dveh neposrednih potrditev operacij, in sicer
kulturnega spomenika v lasti RS – projekt »Kulturni spomenik Vipolţe« ter izgradnja objekta
javno kulturne infrastrukture v lasti občin – projekt »Umetnostna galerija Maribor«. Pri
izvedbi slednjega je predhodno potrebno spremeniti OP RR (sprememba se nanaša na širitev
investiranja z obnov tudi na novogradnje), in OSUN (neposredna potrditev operacije tudi za
objekte v lasti občin). MK je k spremembi OP RR v začetku l. 2010 ţe pristopilo skladno s
potrditvijo sprememb OP RR s strani Evropske komisije pa bo v l. 2010 še spremenilo še
OSUN.
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3.3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura
Vključeno ministrstvo:
Ministrstvo za šolstvo in šport
Predvidene dejavnosti
Javna športno-rekreacijska infrastruktura za podporo turistični in drugim gospodarskim
dejavnostim, ki neposredno prispeva h hitrejši regionalni rasti in razvoju ter ciljem OP RR.
Upravičenci oz. ciljne skupine
Sofinancirala se bo javna športno-rekreacijska infrastruktura, torej infrastruktura v lasti drţave
in lokalnih skupnosti ob upoštevanju načela večnamenskosti ter izkoriščanjem moţnosti, ki
jih ponujajo oblike javnega-zasebnega partnerstva.
Finančna tabela
PU 3.3.
Tabela 36: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3.
stanje 31.12.09

3. RP - PU 3.3.

2007-2009

2007-2013

EU del
SLO del

67.208.966
11.860.407

-

-

-

EU in SLO del

79.069.373

-

-

-

EU del
SLO del

11.224.452
1.980.786

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

13.205.238

-

-

16,7

EU del
SLO del

32.193.031
5.681.124

-

-

47,9
47,9

EU in SLO del

37.874.155

-

-

47,9

EU del

32.300.000

287,8

100,3

48,1

5.700.000

-

-

-

EU in SLO del

38.000.000

287,8

100,3

48,1

EU del

27.035.466

240,9

84,0

40,2

4.770.965

-

-

-

EU in SLO del

31.806.431

240,9

84,0

40,2

EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del

27.035.466

240,9

84,0

40,2

4.770.965

-

-

-

31.806.431

240,9

84,0

40,2

EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

0

-

-

-

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

19.810.466
3.495.965

176,5
-

61,5
-

29,5
-

EU in SLO del

23.306.431

176,5

61,5

29,5

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

0
23.306.431
8.216.317
1.449.938

73,2
-

25,5
-

12,2
-

EU in SLO del

9.666.255

73,2

25,5

12,2

EU del
SLO del

6.299.625
1.111.699

56,1
-

19,6
-

9,4
-

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2009

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2009)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)
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EU in SLO del

7.411.324

56,1

19,6

9,4

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

7.436.347

66,3

23,1

11,1

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

3.697.763

32,9

11,5

5,5

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 3.3 Športno rekreacijska infrastruktura je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2009:
 razpisanih sredstev v znesku 38.000.000 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 31.806.431 EUR (preko JR)
 podpisanih pogodb za 23.306.431 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 9.666.255 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 7.411.324 EUR
 certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 3.697.763 EUR


Opis izvajanja v letu 2009
V letu 2009 je MŠŠ na PU 3.3 Športno-rekreacijska infrastruktura zaključilo javni razpis za
izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo II
OP13.1.3.4.02 in sicer:
Inštrument

Objava

OP13.1.3.4.02

Ur.l. RS, št. 86/08

Razpisana
sredstva v EUR

20.000.000

Število prijav

29

Število izbranih operacij

12

V okviru JR je bilo prijavljenih 29 projektov, od tega je 2 prijavitelja nista izpolnjevala
pogoja za prijavo. Izbranih je bilo 12 vlog za sofinanciranje. Minister je s sklepom 544519/2008-169 začasno ustavil postopek razpisa zaradi suma nepravilnosti vodenja postopka.
Upoštevajoč ugotovitve KE je bilo potrebno vsak prijavljen projekt, ki je bil izbran za
sofinanciranje, ponovno preveriti in sicer resničnost navedb oz. listin v prijavni
dokumentaciji, ki to dokazujejo. 4 prijavitelji so podali odstopne izjave oz. niso podpisali
pogodbe, dveh pogodb glede na prejeto dokumentacijo in mnenja Ministrstva za finance –
Sektor za spremljanje drţavnih pomoči in sektor za javno zasebno partnerstvo ni podpisalo
ministrstvo. Podpisano je bilo 6 pogodb v skupni vrednosti 10.000.000 EUR, vendar je en
upravičenec (OP13.1.3.4.02.0006 Velodrom Češča vas – Mestna občina Novo mesto) od
podpisane pogodbe odstopil.
Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v obnovo in posodobitev obstoječe ter
izgradnjo nove športno-rekreacijske turistične infrastrukture s poudarkom na doseganju čim
večje razpršenosti sredstev za sofinanciranje investicij.
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Izvajanje prednostne usmeritve 3.3
Tabela 37: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3.
Naziv
Površina novih in
obnovljenih
športnorekreativnih
površin v m2
Število novo
ustvarjenih bruto
delovnih mest(i)

Vrsta

Doseţena
Izhodiščno
Doseţeno Doseţena
Načrtovano Doseţeno Doseţeno
vrednost
stanje
2007vrednost
Leto=2013
2007
2008
2007Leto=2006
2008
2009
2009

Učinek

0

250.000

0

0

0

21.437

21.437

Rezultat

0

30

0

0

0

10

10

MŠŠ: kazalniki se bodo začeli meriti ob zaključku izvajanja operacij.
(i) predstavlja ključni kazalnik

Horizontalne teme
V okviru instrumentov Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športnorekreacijsko infrastrukturo I in II je vpliv na horizontalno temo trajnostni razvoj s poudarkom
na okoljski dimenziji delno pozitiven, na horizontalno temo enakih moţnosti pa nevtralen.
Razmejitev pomoči
Instrumenta Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko
infrastrukturo I in II se izvajata samo v okviru ESRR
Kazalnik učinka
Operacije so v izvajanju, učinki bodo doseţeni ob zaključku izvajanja operacij. Zaključena je
le operacija OP13.1.3.4.01.0001 ŠRC Pokljuka, kjer je doseţena načrtovana vrednost,
posodobljenih oz. novozgrajenih je 21.437 m2 površin.

Kazalnik rezultata
Rezultati še niso doseţeni, ker se bo zaposlovanje realiziralo po zaključku izvajanja operacij.
Zaključena je le operacija OP13.1.3.4.01.0001 ŠRC Pokljuka, kjer je doseţena načrtovana
vrednost, Ustvarjenih je 10 novih delovnih mest.

Kvalitativna analiza
Operacije so v začetni fazi izvajanja zato fizični cilji še ne morejo biti doseţeni. Vsi
zastavljeni cilji se bodo lahko preverjali šele ob koncu izvedbe operacij in po predaji objektov
v uporabo.
Operacija OP13.1.3.4.01.0001 ŠRC Pokljuka je zaključena in realizirana v celoti, objekti so
bili predani v uporabo v predvidenih rokih.
V letu 2009 sta se izvajali na inštrumentu OP13.1.3.4.01 tudi operaciji Veslaški center Bled in
Smučarsko tekaški center Rogla.
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OP13.1.3.4.01.0002 VC Bled - prišlo je do zakasnitve pridobivanja soglasij za izdajo
gradbenega dovoljenja na tribune, zato tudi realizacija plačil ni bila v okviru napovedanih,
realizirala pa so se dela na spremljajočih objektih v veslaškem centru v Zaki.
OP13.1.3.4.01.0003 STC Rogla – na operaciji prihaja do zakasnitev zaradi problematike
pridobivanja ustreznih dovoljenj za poseg v prostor, zaradi česar ni bilo mogoče izvesti javnih
naročil za izvedbo del in začeti z gradnjo.
Na inštrumentu OP13.1.3.4.02 se je v letu 2009 izvajalo pet operacij in sicer:
OP13.1.3.4.02.0001 ŠRTC Ravne – operacija se je izvajala v skladu s terminskimi načrti tako
po obsegu del kot tudi po finančni realizaciji. Pripravljala se je ustrezna dokumentacija,
obnovljene so površine na atletskem stadionu.
OP13.1.3.4.02.0002 ŠP Ljutomer – operacija se je izvajala v skladu s terminskimi načrti tako
po obsegu del kot tudi po finančni realizaciji. Pripravljala se je ustrezna dokumentacija,
izvedla so se dela na komunalni infrastrukturi in nabavila tehnološka oprema.
OP13.1.3.4.02.0004 ŠD Kidričevo - operacija se je izvajala v skladu s terminskimi načrti tako
po obsegu del kot tudi po finančni realizaciji. Pripravljala se je ustrezna dokumentacija, začela
se je gradnja objekta.
OP13.1.3.4.02.0005 ŠD Podčetrtek - operacija se je izvajala v skladu s terminskimi načrti
tako po obsegu del, finančna realizacija je presegla načrtovano. Začela in zaključila se je
gradnja objekta, ki je vil v decembru predan v uporabo. Pomanjkljivosti se bodo odpravile v
2010, ko bio tudi financiranje zaključeno.
OP13.1.3.4.02.0007 ŠTC Ljudski vrt - operacija se je izvajala v skladu s terminskimi načrti,
do finančne realizacije pa v letu 2009 ni prišlo, ker upravičenec ni pravočasno pripravil
zahtevkov za izplačilo. Dobavilo se je del tehnološke opreme, začela se je izvedba dela na
objektu.
Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja
Javni razpisi so pripravljeni tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene
ukrepe:
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in
surovin
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov,
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen
vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
Prispevek k ciljem enakih možnosti
Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih moţnosti (oziroma ima
nevtralen vpliv).

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
V letu 2010 MŠŠ na PU 3.3 Športno-rekreacijska infrastruktura predvidevamo neposredno
potrditev operacije Nordijski center Planica.
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3.4.

Razvojna prioriteta: Razvoj regij

Uresničevanje splošnih ciljev
Razvojna prioriteta »Razvoj regij« bo s koncentracijo aktivnosti na ključnih regionalnih
projektih, vendar decentraliziranih v prostoru, prispevala k doseganju celostne, notranje
razvojne mobilizacije v regijah in posledično v drţavi kot celoti. To bo spodbuda k večji
razvojni konkurenčnosti in moţnostim za tesnejše, enakovredno povezovanje s sosednjimi
regijami, s ciljem vse večje prostorske, gospodarske in socialne integracije.
Pomemben vidik te razvojne prioritete je skladen razvoj z uravnoteţenimi gospodarskimi,
socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko ţivljenjsko
raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije.
Glavni cilj te razvojne prioritete je skladen razvoj regij.
Specifični cilji se uresničujejo preko dveh prednostnih usmeritev:
1. Regionalni razvojni programi
2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško
Vključeno ministrstvo:
Sluţba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
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Finančna tabela:
4. RP
Tabela 38: Finančni napredek 4. razvojne prioritete
stanje 31.12.09

4. RP

% glede na pravice porabe
2007-2009

2007-2013

EU del
SLO del

619.442.634
109.313.408

-

-

-

EU in SLO del

728.756.042

-

-

-

EU del
SLO del

103.452.035
18.256.241

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

121.708.276

-

-

16,7

EU del
SLO del

296.712.432
52.361.018

-

-

47,9
47,9

EU in SLO del

349.073.450

-

-

47,9

EU del

347.060.874

335,5

117,0

56,0

5.123.710

-

-

-

EU in SLO del

352.184.584

289,4

100,9

48,3

EU del

310.623.664

300,3

104,7

50,1

2.562.778

-

-

-

EU in SLO del

313.186.442

257,3

89,7

43,0

EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del

310.623.664

300,3

104,7

50,1

2.562.778

-

-

-

313.186.442

257,3

89,7

43,0

EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

0

-

-

-

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

308.108.516
2.542.457

297,8
-

103,8
-

49,7
-

EU in SLO del

310.650.972

255,2

89,0

42,6

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

274.956.838
585.607.810
204.289.420
1.813.846

197,5
-

68,9
-

33,0
-

EU in SLO del

206.103.265

169,3

59,0

28,3

EU del
SLO del

102.188.471
859.427

98,8
-

34,4
-

16,5
-

EU in SLO del

103.047.899

84,7

29,5

14,1

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

208.786.281

201,8

70,4

33,7

3.884.254

3,8

1,3

0,6

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2009

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2009)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)

2007

SLO del

SLO del

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru 4. RP Razvoj regij je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009:
 razpisanih sredstev v znesku 352.184.584 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 313.186.442 EUR ( preko JR),
 podpisanih pogodb za 310.650.972 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
274.956.838 EUR,
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izplačanih sredstev v znesku 206.103.265 EUR,
posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 208.786.281 EUR
certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 3.884.254 EUR
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009.




Fizični napredek 4. RP
Tabela 39: Fizični napredek 4. razvojne prioritete
Naziv kazalnika
Vrsta
Leto
kazalnika
Površina
prenovljenih in
saniranih
degradiranih
območij
namenjenih
gospodarskemu
razvoju km2 (ha)

Izhodiščno Načrtovana Doseţena
stanje
vrednost
vrednost
2013
2007

Doseţena
vrednost
2008

Doseţena
vrednost
20072008

Doseţena
vrednost
2009

Doseţena
vrednost
2007-2009

Učinek

2007

0

1,91
(191 ha)

0

0

0

0,03
(3 ha)

0,03
(3 ha)

Učinek

200420067

0

2,91
(291 ha)

0

0

0

0.74
(74 ha)

0.74
(74 ha)

Učinek

2007

0

10

0

0

0

0

0

Učinek

2007

10

40

0

1

1

18

19

Učinek

2007

0

100

0

2

2

7

9

Učinek

2007

0

20

0

1

1

1

2

(i)

Površina na novo
opremljenih
komunalnih
zemljišč
namenjenih
gospodarskemu
razvoju km2 (ha)
Število novih
rezervnih vodnih
virov za manjše
vodovodne
sisteme
Število
komunalno
opremljenih
aglomeracij
manjših od 2000
PE
Št. razvojnih
projektov v
NATURA 2000
območjih
Število večjih
projektov
razvoja, prenove
in sanacije
urbanih območij
(nad 2 mio. €)

7

Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006
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Št. prebivalcev,
ki bodo
priključeni na
kanalizacijski
Rezultat
sistem v
aglomeracijah
manjših od 2000
PE(i)
Št. prebivalcev,
ki bodo imeli
kvalitetnejši in
Rezultat
varnejši
vodovodni
sistem(i)
Povečanje števila
potovanj z
javnimi
Rezultat
prevoznimi
sredstvi (v
milijonih)8
Število novo
ustvarjenih bruto Rezultat
delovnih mest(i)
Vir: SVLR, SURS

0
(61.000)

+ 60.000
(121.000)

0
+ 70.000
(1.400.700) (1.470.700)

2007

0

0

+ 536

+ 536

+4306

+4842

+ 20.697

+ 20.697

+8.905

+29.602

220

+5%
(231)

0

0

0

0

0

0

3.700

0

1

1

125

126

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete
Kazalniki učinka – doseganje ciljev v letu 2009
V letu 2008 je bilo zaključenih le nekaj operacij, večina se jih je nadaljevalo v letu 2009 in se
bodo še v letu 2010. V letu 2008 so bile zaključene štiri operacije (ena ureditev komunalno
opremljene aglomeracije, dve v območju Natura 2000 in ena obnova mestnega jedra). Do
konca leta 2009 pa je bilo zaključenih še 222 operacij z vseh področij iz operativnega
programa.
V letu 2009 so bili tako doseţeni naslednji kazalniki učinka: 74 ha komunalno opremljenih
stavbnih zemljišč, 18 komunalno opremljenih aglomeracij, 7 projektov v območju Natura
2000 in 1 projekt ureditve mestnega jedra.
Kazalniki rezultata
Z zaključenimi operacijami je 29.602 prebivalcev priključenih na kvalitetnejši vodni sistem,
4.842 prebivalcev je ţe priključenih na kanalizacijski sistem v aglomeracijah, manjših od
2000 PE in ustvarjenih je bilo 126 bruto delovnih mest.
Poleg tega je bilo na novo zgrajenih in prenovljenih 245 km lokalnih cest.
Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete
Večina operacij, ki se izvajajo v okviru te razvojne prioritete so v izvajanju in cilji še niso
realizirani, zato izdelava analize fizičnih in finančni ciljev ter kakovostne analize o
doseţenem napredku v zvezi s prvotno zastavljenimi cilji v tem trenutku še ni smiselna.

8

Kontekstni kazalnik, vir je SURS
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Lizbonski cilji
V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4.
razvojne prioritete.
Tabela 40: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. RP
Razsežnost 1

Razsežnost 2

Prednostna
tema

Oblika
financiranja
2

2

9

9

9

52

Razsežnost 3
Urbano (1)
Ruralno (5)
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5
1 1 in 5 skupaj
1
1
1
5

Razsežnost 4
Gospodarska
dejavnost
6
6
6
22
22
22
6
6
6
21
21
21
22
22
22
22
22
22

Razsežnost 5
Lokacija
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
Skupaj:

Znesek prispevka
Skupnosti
1.159.966
664.661
495.305
1.173.151
672.216
500.935
3.533.647
2.024.780
1.508.867
528.498
302.829
225.669
21.296.521
12.202.907
9.093.614
494.809
283.526
211.283
28.186.592

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo
V letu 2009 na tej razvojni prioriteti ni bilo večjih teţav.

3.4.1.

Regionalni razvojni programi

Prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« je vključevala in povezovala ukrepe,
določene v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti samoupravnih lokalnih
skupnosti oziroma je smiselno, da se izvajajo »po meri« lokalnega okolja.
Vključeno ministrstvo:
SVLR, Urad za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, kot posredniško telo.
Predvidene dejavnosti
Dejavnosti temeljijo na ciljih OP na eni strani in na prioritetnih področjih, ki izhajajo iz
regionalnih razvojnih programov na drugi strani. Gre okvirno za naslednje dejavnosti:
-

Ekonomska in izobraţevalna infrastruktura
Prometna infrastruktura
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-

Okoljska infrastruktura
Razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih
Razvoj urbanih območij
Socialna infrastruktura

Upravičenci oz. ciljne skupine
Upravičenci oz. ciljne skupine so praviloma samoupravne lokalne skupnosti, Sveti regij pa
imajo moţnost, ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določiti tudi lokalne javne
gospodarske sluţbe, javne zavode, javne sluţbe, koncesionarje, subjekte spodbujanja razvoja
na regionalni ravni, neprofitne organizacije s področja druţbenih dejavnosti in podobno.
Finančna tabela
PU 4.1
Tabela 41: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1.
stanje 31.12.09

4. RP - PU 4.1.

% glede na pravice porabe
2007-2009

2007-2013

EU del
SLO del

585.838.151
103.383.204

-

-

-

EU in SLO del

689.221.355

-

-

-

97.839.809
17.265.848

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

115.105.657

-

-

16,7

EU del
SLO del

280.615.917
49.520.456

-

-

47,9
47,9

EU in SLO del

330.136.373

-

-

47,9

EU del

318.026.515

325,0

113,3

54,3

0

-

-

-

EU in SLO del

318.026.515

276,3

96,3

46,1

EU del

296.101.241

302,6

105,5

50,5

0

-

-

-

EU in SLO del

296.101.241

257,2

89,7

43,0

EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del

296.101.241

302,6

105,5

50,5

0

-

-

-

296.101.241

257,2

89,7

43,0

EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

0

-

-

-

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2009

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2009)

2007

EU del
SLO del

SLO del

SLO del

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

293.701.261
0

300,2
-

104,7
-

50,1
-

EU in SLO del

293.701.261

255,2

89,0

42,6

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

268.824.828
562.526.089
194.010.956
0

198,3
-

69,1
-

33,1
-

EU in SLO del

194.010.956

168,6

58,8

28,1

EU del
SLO del

97.318.385
0

99,5
-

34,7
-

16,6
-

EU in SLO del

97.318.385

84,5

29,5

14,1

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

208.360.745

213,0

74,3

35,6

3.884.254

4,0

1,4

0,7

Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del
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* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 4.1 Regionalni razvojni programi je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009:
 razpisanih sredstev v znesku 318.026.515 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 296.101.241 EUR (preko JR),
 podpisanih pogodb za 293.701.261 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
268.824.828 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 194.010.956 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 208.360.745 EUR
 certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 3.884.254 EUR
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009.
Državne pomoči
Operacije po javnih razpisih niso predmet drţavne pomoči.
Opis izvajanja prednostne usmeritve
Izvajanje prvega instrumenta
Prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru
Operativnega programa RR za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je bil
objavljen v Ur. l. RS, št. 48/2007 1.6.2007. S tem javnim razpisom je SVLR razpisala nekaj
več kot 187 milijonov EUR razpoloţljivih sredstev ESRR, ki jih imajo regije moţnost porabiti
v letih 2007, 2008 in 2009.
Na SVLR je skupno prispelo 311 vlog. Po pregledu vlog in prejetih dopolnitev vlog je bilo
odobrenih 129 vlog v skupni vrednosti 80.966.926 EUR.
Izvajanje drugega instrumenta
Drugi JR za PU »Regionalni razvojni programi« v okviru OP RR za obdobje 2007 – 2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij« je bil objavljen v Ur. l. RS, štev. 85/2007, dne 21.9.2007. Z
njim so bila razpisana neporabljena sredstva prvega javnega razpisa, v višini 106.334.091
EUR.
Na SVLR je prispelo skupno 155 vlog, odobrenih je bilo 122 operacij v skupni vrednosti
83.186.757 EUR.
Izvajanje tretjega instrumenta
Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju: SVLR) je
7.3.2008 v Uradnem listu RS, št. 23/2008, objavila Tretji javni razpis za prednostno usmeritev
»Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« (v
nadaljevanju: 3. JR RRP). Rok za oddajo vlog se je iztekel 15.5.2008. Razpisanih je bilo
155.181.774,72 EUR za izvajanje operacij v letih 2008, 2009 in 2010. Zadnji rok, do katerega
morajo biti operacije zaključene oziroma oddan zadnji zahtevek za izplačilo je 30.9.2010, cilji
oziroma kazalniki pa so lahko doseţeni dve leti po izplačilu zadnjega zahtevka za izplačilo.
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Potencialnim upravičencem (občine in subjekti spodbujanja regionalnega razvoja) so bile
razpisane vsebine ţe poznane iz prvega in drugega javnega razpisa, na informativnih dnevih v
Ljubljani in v Mariboru, katerih se je udeleţilo pribliţno 150 slušateljev, pa so bili opozorjeni
na nepravilnosti pri pripravi vlog in pri izvedbi operacij iz prvih dveh javnih razpisov. Prav
tako so bila obdobju pred rokom za oddajo vlog na spletni strani SVLR objavljena vsa
zastavljena vprašanja s strani upravičencev in odgovori
Na SVLR je do predpisanega roka, 15.5.2008, skupno prispelo 191 vlog, vse so prispele
pravočasno in v pravilno opremljenih ovojnicah.
Komisija je v predvidenem 8 dnevnem roku (do 23.5.2008) odprla vseh 191 vlog in pristopila
k njihovemu pregledu. Ugotovila je, da 3 vloge ţe v osnovni vlogi niso ustrezale pogojem
javnega razpisa (prenizka vrednost, neustrezen namen, vloga ni bila navedena na Obrazcu 1
oz. ni bila potrjena na svetu regije) , 9 vlog je bilo takoj popolnih, 1 prijavitelj je od vloge
odstopil, za 178 vlog pa so bili poslani pozivi za dopolnitev vloge.
Na poziv za dopolnitev se v določenem 8 dnevnem roku nista odzvala 2 prijavitelja. Komisija
je pristopila k pregledu vseh prispelih 176 dopolnitev in po pregledu le-teh ugotovila:
- 18 vlog je neustrezno dopolnjenih (vloge niso pripravljene v skladu z določili javnega
razpisa in razpisne dokumentacije),
- 7 vlog je dopolnjenih na način, da po dopolnitvi ne izkazujejo izpolnjevanja pogojev
javnega razpisa oz. namenske ustreznosti operacije,
- 151 vlog je ustrezno dopolnjenih.
Glavni razlogi za nepopolnost vlog so bili:
-

investicijski dokumenti niso izdelani v skladu z veljavno uredbo ali ne izkazujejo vseh
pogojev razpisa, določenih na osnovi evropske regulative,
analiza stroškov in koristi ni izdelana v skladu s predpisano metodologijo Evropske
komisije,
upravičeni stroški niso opredeljeni v skladu z določili razpisne dokumentacije,
finančne konstrukcije projektov niso zaključene, občine nimajo zagotovljenih sredstev
v proračunih,
podatki v posameznih obrazcih in sestavnih dokumentih vloge so vsebinsko
neusklajeni.

SVLR je tako izdala:
-

161 sklepov o odobritvi sofinanciranja,
10 sklepov o zavrnitvi vlog,
21 sklepov o zavrţbi vlog,

Glede na obseg razpoloţljivih sredstev po prvem javnem razpisu (155.181.774,72 EUR) je
bilo z vlogami, ki so uspešno kandidirale na razpisu, regijam odobrenih 115.124.076,32 EUR,
74,29 % razpoloţljivih sredstev.
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Izvajanje četrtega instrumenta
Četrti JR za PU »Regionalni razvojni programi« v okviru OP RR za obdobje 2007 – 2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij« je bil objavljen v Ur. l. RS, štev. 79/08, dne 1.8.2008. Z
njim so bila razpisana neporabljena sredstva prvega javnega razpisa, v višini 40.055.696,40
EUR.
V času izvajanja JR, pred rokom za oddajo vlog, je SVLR redno odgovarjala na vsa
zastavljena vprašanja s strani upravičencev in jih sproti objavljala na svoji spletni strani.
Organiziran je bil tudi informativni dan v Ljubljani, 12.10.2007) na katerem so bila
zainteresiranim udeleţencem podana navodila glede priprave vlog na razpis, podani odgovori
na zastavljena vprašanja in podana opozorila glede najbolj pogostih napak v prvih treh javnih
razpisih.
Rok za oddajo vlog na 4. JR se je iztekel 15.9.2008. Na SVLR je prispelo skupno 36 vlog, vse
so prispele pravočasno in so imele ustrezno opremljene ovojnice.
Komisija, imenovana za odpiranje in pregled vlog (v nadaljevanju: komisija), je izvedla šest
odpiranj vlog, vse vloge so bile odprte v roku 8 dni od prejema. Zadnje odpiranje vlog je bilo
18.9.2008.
Po prvem pregledu vlog je komisija ugotovila, da je 8 vlog popolnih brez zahteve za
dopolnitev. Ena vloga ni ustrezala pogojem javnega razpisa (ni bila potrjena na svetu regije),
ena vloga vsebinsko ni ustrezala pogojem javnega razpisa, ti dve vlogi sta bili zavrnjeni. Za
preostalih 26 vlog je komisija ugotovila, da v celoti ne izpolnjujejo pogojev in določil javnega
razpisa, zato so bili prijavitelji, v roku 8 dni od odpiranja, pozvani k dopolnitvi vloge.
Instrument je bil zaključen v letu 2009. Odobrenih je bilo 29 operacij in dodeljenih
23.459.351,67 EUR sredstev.
V letu 2009 ni bilo razpisanega nobenega novega instrumenta. Pri izvajanju vseh štirih
instrumentov je prišlo do odstopov pri skupaj 23 odobrenih operacijah, pri mnogih operacijah
so se tudi zniţale vrednosti sofinanciranja.
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Izvajanje prednostne usmeritve 4.1. Regionalni razvojni programi
Tabela 42: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1.

Naziv kazalnika

Vrsta
kazalnika
Leto

Površina prenovljenih
in saniranih
degradiranih območij
namenjenih
gospodarskemu
razvoju km2 (ha)(i)
Površina na novo
opremljenih
komunalnih zemljišč
namenjenih
gospodarskemu
razvoju km2 (ha)
Število novih rezervnih
vodnih virov za manjše
vodovodne sisteme
Število komunalno
opremljenih
aglomeracij manjših od
2000 PE
Št. razvojnih projektov
v NATURA 2000
območjih
Število večjih
projektov razvoja,
prenove in sanacije
urbanih območij (nad 2
mio. €)
Št. prebivalcev, ki
bodo priključeni na
kanalizacijski sistem v
aglomeracijah manjših
od 2000 PE(i)
Št. prebivalcev, ki
bodo imeli kvalitetnejši
in varnejši vodovodni
sistem(i)
Povečanje števila
potovanj z javnimi
prevoznimi sredstvi (v
milijonih)8
Število novo
ustvarjenih bruto
delovnih mest(i)

Doseţena
vrednost
Izhodiščno Načrtovana Doseţena
2008
stanje
vrednost
vrednost
2013
2007

0

1,91
(191 ha)

20042006

0

Učinek

2007

Učinek

Doseţena
Doseţen
Doseţen
vrednost
a
a
2007vrednost
vrednost
2008
20072009
2009

0

0

0

0,03
(3 ha)

0,03
(3 ha)

2,61
(261 ha)

0

0

0

0,71
(71 ha)

0,71
(71 ha)

0

9

0

0

0

0

0

2007

10

37

0

1

1

18

19

Učinek

2007

0

100

0

2

2

7

9

Učinek

2007

0

20

0

1

1

1

2

0
(61.000)

+ 58.500
(119.500)

0

+ 200

+ 200

+4.206

+4.406

0

+ 20.697

+ 20.697

+8.840

+29.537

Učinek

2007

Učinek

Rezultat

0
+ 68.000
(1.400.700) (1.468.700)

Rezultat

Rezultat

Rezultat

2007

220

+5%
(231)

0

0

0

0

0

0

3.600

0

1

1

125

126

(i) predstavlja ključni kazalnik

8

Kontekstni kazalnik, vir je SURS
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Kakovostna analiza na ravni PU 4.1
Kazalniki učinka – doseganje ciljev v letu 2009
V letu 2008 je bilo zaključenih le nekaj operacij, večina se jih je nadaljevalo in zaključilo v
letu 2009, oziroma se bodo nadaljevale tudi v letu 2010, kakor je bilo tudi predvideno. V letu
2008 so bile zaključene le štiri operacij.
V letu 2009 je bilo zaključeno 215 operacij na vseh šestih vsebinskih področjih. Doseţeni
kazalniki učinkov so naslednji: 71 ha komunalno opremljenih gospodarskih con, 18
komunalno opremljenih bivalnih aglomeracij, 7 projektov na območju Natura 2000 in 1
projekt prenove mestnega jedra. Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij
namenjenih gospodarskemu razvoju znaša 3 ha.
Kazalniki rezultata
Z zaključenimi operacijami je 29.537 prebivalcev priključenih na kvalitetnejši vodni sistem,
4.406 prebivalcev je na novo priključenih na kanalizacijski sistem v aglomeracijah, manjših
od 2000 PE in ustvarjenih je 126 novih bruto delovnih mest.
Poleg tega je bilo na novo je bilo zgrajenih ali obnovljenih 172 km lokalnih cest, ki
omogočajo dostopnost do gospodarskih oziroma turističnih objektiv, ki se javno trţijo in
pomenijo pomemben prispevek k razvoju posameznih regij.

Kvalitativna analiza
I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Z izvedenimi prvimi štirimi javnimi razpisi je bilo do konca leta 2008 odobrenih skupaj
302.737.111 EUR. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah, tako
da je bilo stanje potrjenih operacij na dan 31.12.2009 skupaj 296.101.241 EUR. 23
upravičencev je odstopilo od izvajanja operacij (skupna vrednost 11.018.910 EUR), ostala
zniţanja so posledica niţjih upravičenih stroškov operacij in finančnih korekcij zaradi
ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.
Navedene spremembe so upoštevane v nadaljnjih analizah. Za vrednost 800.000,00 EUR
pogodbe še niso bile podpisane.
Glede na dejstvo, da je bilo v okviru prvih štirih instrumentov odobrenih več kot polovica
razpoloţljivih sredstev programskega obdobja (50,5 %), so cilji skromneje načrtovani na
področjih urejanja območij za gospodarski razvoj, na področju socialne infrastrukture in na
območjih Natura 2000, medtem ko so ostali cilji ustrezni. Izjemo predstavlja zagotavljanje
rezervnih vodnih virov in področje javnega potniškega prometa, kjer zaenkrat še ni
načrtovanih ustreznih ciljev, medtem, ko so cilji na področju komunalnega opremljanja in
urejanja lokalnih cest ţe doseţeni v visokem odstotku.
Do konca leta 2009 je odstopilo od pogodbe in izvedbe operacij 23 upravičencev (napovedani
odstopi v poročilu niso zajeti).

13. oktober 2010

125

LP OP RR 2009

Preglednica: Odstopi od pogodbe in izvedbe operacij na PU 4.1. RRP

Pogodbena vrednost
sofinanciranja (v
EUR)

Operacija

Upravičenec

Operacija kolesarska
povezava somestja IdrijaSp.Idrija

OBČINA IDRIJA

251.467,00 odstop od izvedbe operacije

Občina Idrija LC 130010
Idrija - Rebro - Godovič

OBČINA IDRIJA

422.329,00 odstop od izvedbe operacije

Komunalna infrastruktura
Zatolmin

OBČINA TOLMIN

922.248,00 odstop od izvedbe operacije

Vodovod Koglo

OBČINA
ŠMARJEŠKE
TOPLICE

275.534,00 odstop od izvedbe operacije

Prestavitev lokalne ceste
Poljane-Trebelno-preboj
Radna vas

OBČINA TREBNJE

304.400,00 odstop od izvedbe operacije

Razvojno aktiviranje
naravne in kulturne
dediščine Notranjskega
regijskega parka

OBČINA
CERKNICA

386.210,00 odstop od izvedbe operacije

Kanalizacija in čistilna
naprava Hrušica

OBČINA ILIRSKA
BISTRICA

899.320,00 odstop od izvedbe operacije

Obnova in modernizacija
cest- povezava na AC A5
(Maribor-Lendava-meja z
Madţarsko) pododsek
Sp.Senarska-Cogetinci
Obrtna cona Videm

OBČINA SVETI
ANDRAŢ V SLOV.
GORICAH
OBČINA VIDEM

403.788,00 odstop od izvedbe operacije
106.250,00 odstop od izvedbe operacije

Obrtno poslovna cona
Dolane

OBČINA
CIRKULANE

442.458,00 odstop od izvedbe operacije

LC cesta na Kumen - I.
faza

OBČINA LOVRENC
NA POHORJU

651.390,00 odstop od izvedbe operacije

Po poti harmonije
Muranie

OBČINA KOBILJE

365.398,00 odstop od izvedbe operacije

Ureditev infrastrukture za
potrebe poslovne cone
Turnišče
Inštitut za varstvo narave

OBČINA TURNIŠČE
OBČINA LENDAVA

671.978,00 odstop od izvedbe operacije
753.315,00 odstop od izvedbe operacije

Prenova vile Mayer in vrta OBČINA ŠOŠTANJ
Poslovna cona Kozje
OBČINA KOZJE

Opomba

207.470,00 odstop od izvedbe operacije
426.333,00 odstop od izvedbe operacije

Oaza mladosti

MLADINSKI
CENTER ŠMARTNO
OB PAKI

217.264,00 odstop od izvedbe operacije

Gospodarsko poslopje
graščine Strmol - Pristava

OBČINA ROGATEC

413.048,00 odstop od izvedbe operacije
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Izgradnja javne
komunalne infrastrukture
v Poslovni coni Krmelj

OBČINA SEVNICA

420.843,00 odstop od izvedbe operacije

Kanalizacijski sistem v
naselju Prekopa

OBČINA
KOSTANJEVICA
NA KRKI

560.000,00 odstop od izvedbe operacije

Prenova mestnega jedra v
urbanem degradiranem
rudarskem območju Trg s" OBČINA TRBOVLJE

697.795,00 odstop od izvedbe operacije

Izradnja in prenova
komunalne infrastrukture
območja Polje v Zagorju

OBČINA ZAGORJE
OB SAVI

438.469,00 odstop od izvedbe operacije

Komunalna ureditev
obrtno - industrijske cone
in sejemske prireditve
SKUPAJ

OBČINA ZAGORJE
OB SAVI

781.603,00 odstop od izvedbe operacije
11.018.910,00

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Vsebinsko razdelitev dodeljenih sredstev prvih štirih instrumentov je mogoče ugotoviti iz
naslednje tabele:
Dejavnost

Proračunska
postavka

Sofinanciranje
sredstva v %

Ekonomska in izobraţevalna infrastruktura (1)
Prometna infrastruktura (1)
Okoljska infrastruktura (2)
Razvoj urbanih naselij (3)
Javna infrastruktura v območjih s posebnimi
varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2)
Socialna infrastruktura (3)

9,7%
31,7%
35,3%
4,3%
18,7%

7616
7618
7619
7620
7621

0,4%

7622

Skupaj

100%

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo
V letu 2009 so bile sklenjene štiri pogodbe o sofinanciranju, pri nejkaterih operacijah so bila
do zaključka sredstva v manjšem odstotku nerealizirana, do 31.12.2009 je zmanjšanje zaradi
odstopov od pogodb v vrednosti 11.018.910,00 EUR in zniţanja vrednosti sofinanciranja
zaradi finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti (527.572,74 EUR). (Pričakovane
zniţane vrednosti sofinanciranja, ki še niso pogodbeno urejene, v znesku niso zajete).
vrednost korekcije
v EUR

Naziv operacije

št. NRP

Upravičenec

Sekundarna oskrba najbolj ogroţenih
območij

1536-08-5115

OBČINA GRAD

Rekonstrukcija lokalnih cesta LokaMorje-Kopivnik

1536-08-5071

OBČINA RAČE-FRAM

959,54

Obnova objekta "Grad Rače"

1536-08-5063

OBČINA RAČE-FRAM

1.396,29
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Modernizacija LC Zg. PorčičZg.Ročica

1536-07-5110

OBČINA SVETA ANA

4.604,89

Izgradnja kulturno turističnega centra

1536-08-5070

OBČINA SVETA ANA

4.886,34

Infrastrukturno urejanje za potrebe
turizma

1536-07-5077

OBČINA LAŠKO

3.590,43

Rekonstrukcija posameznih odsekov
vodovodnega omreţja

1536-07-6023

OBČINA VRHNIKA

3.000,00

Vodovod Liberga-Preska nad
Kostrevnico-Jeţni vrh

1536-08-5049

OBČINA ŠMARTNO
PRI LITIJI

2.800,00

Gradnja cest in kumunalnih vodov za
OC Odranci

1536-08-5211

OBČINA ODRANCI

1.484,76

Izgradnja LC Košarovci-Kriţevci

1536-08-5022

OBČINA GORNJI
PETROVCI

Izgradnja fekalne kanalizacije v
naselju Lukavci in Bučečovci

1536-07-5067

OBČINA KRIŢEVCI

5.282,44

Rekonsturkcija Noršinske ceste s
komunalno opremo

1536-08-5119

OBČINA MURSKA
SOBOTA

1.200,00

Kanalizacija v naselju Miklavţ na Dr.
p. in ureditev cest-VI.faza

1536-07-5052

OBČINA MIKLAVŢ NA
DRAVSKEM POLJU

5.587,93

Komunalno opremljanje gospodarske
cone P1 Ţiri

1536-08-5003

OBČINA ŢIRI

5.219,34

Kanalizacija "Ograde" Seţana

1536-07-6005

OBČINA SEŢANA

14.156,22

1536-07-5079

OBČINA SEMIČ

41.151,00

1536-07-5061

OBČINA TRBOVLJE

19.040,00

Mreţenje vinskih poti Gornja Radgona 1536-08-5020

OBČINA GORNJA
RADGONA

12.994,26

Izgradnja vodovodnega omreţja v
naselju Vadarci

1536-07-5059

OBČINA PUCONCI

4.520,27

Simbioza v NATURI 2000

1536-07-5020

OBČINA VELIKA
POLANA

885,30

Rekonstrukcija LC 450090, G. DoličKozjak

1536-07-5054

OBČINA MISLINJA

620,00

Rekonstrukcija posameznih odsekov
vodovodnega omreţja

1536-07-6023

OBČINA VRHNIKA

3.000,00

Ceste povodja reke Soče-Občina
Tolmin LC 420130 Most na SočiKanalski lom-Kal nad Kanalom

1536-07-6012

OBČINA TOLMIN

9.472,23

Turistična infrastruktura Ptujske gore

1536-07-5002

OBČINA MAJŠPERK

6.448,00

Izgradnja večnamenskega kulturnega
centra Semič z ureditvijo dostopa
Rekonstrukcija ceste kopališče
Vreskovo-Obrtno industrijska cona
Neţa

13. oktober 2010
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Rekonstrukcija in modernizacija
lokalne ceste 480040 IzlakeČemešenik

1536-07-5001

OBČINA ZAGORJE OB
SAVI

4.297,23

Rekonstrukcija LC 034010
Bukovţlak-Proseniško

1536-07-5047

OBČINA ŠENTJUR

1.641,55

Rekonstrukcija LC 213070 JavnicaKresniške poljane v Občini Litija

1536-07-6017

OBČINA LITIJA

2.000,00

Infrastruktura v parku vojaške
zgodovine

1536-07-5072

OBČINA PIVKA

5.358,85

Izgradnja vodovoda Občice-Stare Ţage
II.faza
1536-07-5012

OBČINA DOLENJSKE
TOPLICE

2.949,00

Prenova objekta kulturne dediščine v
mestnem jedru Črnomlja za kulturne in
javne namene
1536-07-5015

OBČINA ČRNOMELJ

7.115,00

Izgradnja kroţnega kriţišča na
Kolodvorski ul. s cesto v podjetniško
cono od Leskovarjeve do Kolodvorske
ulice
1536-08-0020

OBČINA SLOVENSKA
BISTRICA

1.414,00

Obrtna cona Puconci-I.faza komunalne
ureditve
1536-07-5060

OBČINA PUCONCI

3.943,62

OBČINA ŠENTJUR

1.592,91

OBČINA ŠMARJE PRI
JELŠAH

1.529,12

Rekonstrukcija povezovalne ceste med
obrtno cono C-10-R in industrijsko
cono Šentjur jug
1536-07-5043
Obnova LC 406230 Belo-StranjePristava od odcepa za Korpule do
odcepa za Koretno
1536-07-5008
Posodobitev vodovodnega sistema
Vojnik-Tomaţ, Male Dole

1536-07-5026

OBČINA VOJNIK

4.291,00

Obrtno poslovna cona Arclin

1536-08-5008

OBČINA VOJNIK

676,17

Trško jedro Mozirje

1536-07-5094

OBČINA MOZIRJE

Dom starejših občanov Loški Potok

1536-07-5027

OBČINA LOŠKI
POTOK

5.230,00

Sanacija in gradnja vodovodne
infrastrukture

1536-07-5056

OBČINA MIRNA PEČ

3.328,00

Razvoj gospodarstva - podjetniški
inkubator

1536-07-5087

OBČINA KOČEVJE

5.183,00

Vodovod Koglo

1536-08-5247

OBČINA ŠMARJEŠKE
TOPLICE

6.318,00

Sekundarna oskrba najbolj ogroţenih
območij

1536-08-5115

OBČINA GRAD

1.792,47

Komunalna infrastruktura poslovne
cone Gaberje Jug

1536-08-5086

MESTNA OBČINA
CELJE

13. oktober 2010
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Center za mladinski turizem

1536-07-5091

JAVNI ZAVOD
MLADINSKI CENTER
ŠMARTNO OB PAKI

Zbirni kataster GJI Gorenjske-1.faza

1536-08-5025

MESTNA OBČINA
KRANJ

Kanalizacija in čistilna naprava
Gradac
Skupaj

1536-07-5098

OBČINA METLIKA

32.464,60
274,54
1.425,00
527.572,74

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve
Operacije morajo biti potrjene s strani sveta regije v okviru (delnih) Izvedbenih načrtov
regionalnih razvojnih programov posamezne razvojne regije. Upravičenci se na javni razpis
prijavijo v okviru kvote, dodeljene regiji in opredeljene v instrumentu na osnovi OP RR, pri
čemer sta se Občina Radeče in Občina Bistrica ob Sotli odločili v programskem obdobju
2007-2013 odločile sodelovati v Spodnjeposavski in ne Savinjski regiji (pred dodelitvijo
sredstev prvega instrumenta je bila izvedena ustrezna prerazporeditev kvot).
Lastno udeleţbo zagotavljajo upravičenci.
Merila so določena v smislu obveznih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati operacije,
prijavljene v okviru instrumentov.
V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja
Celotna PU temelji na skladnem regionalnem razvoju. Vsebine so usmerjene v gospodarski
razvoj, ohranjanje biotske raznovrstnosti in spodbujanja razvoja na območjih Natura 2000, pri
vseh operacijah pa je potrebno zagotoviti najmanj nevtralen vpliv na okolje.
VI. Prispevek prednostne usmeritve k enakih možnosti
Skladno z določili veljavne zakonodaje, se pri operacijah, glede na njihovo vsebino,
zagotavlja smiselno upoštevanje enakih moţnosti.
VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil
Pri vseh operacijah se pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevajo naslednja izhodišča:
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode
in surovin, okoljska učinkovitost),
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoloţljivih tehnik, uporaba
referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov
in ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz.
strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

13. oktober 2010

130

LP OP RR 2009

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo
Izvajanje operacije se v mnogih primerih ne sklada z dinamiko, ki je bila predvidena v
vlogah, zato je nekaj upravičencev prosilo za podaljšanje roka izvajanja operacije oziroma
podaljšanja roka za dosego ciljev. Vzroki so bili zapleti pri postopku javnega naročanja
(drţavna revizijska komisija, pritoţbe), problemi pri nakupu zemljišč itd.
IX. Poročilo o tekočem vrednotenju
V aprilu 2009 je bilo izdelano poročilo o Vrednotenju četrte razvojne prioritete »Razvoj
regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 20072013. Vrednotenje je bilo usmerjeno na naslednje sklope: analiza vsebine projektov, ki so se
financirali v okviru četrte razvojne prioritete; vrednotenje uspešnosti doseganja ciljev četrte
razvojne prioritete; vrednotenje uspešnosti četrte razvojne prioritete pri doseganju lizbonskih
ciljev in pri doseganju ciljev horizontalnih tem; vrednotenje učinkovitosti izvajanja ter
zaključki in priporočila.
V okviru priporočil so bila podana vsebinska priporočila, ki se nanašajo na pripravo
prihodnjih instrumentov ter izvedbena priporočila. Izvedbena priporočila so bila podana glede
spremljanja in kontrole operacij ter izplačil, priporočila, ki se nanašajo na aktualne operacije
ter priporočila za delovanje posameznih teles v okviru sistema upravljanja.
X. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja
Navodila OU za informiranje in obveščanje so začela veljati po objavi tako prvega kot
drugega instrumenta, tako da so bila v obeh primerih upoštevana začasna navodila, ki jih je
OU podal na osnovi določil 9. členom Uredbe 1828/2006/ES.
Navodila so objavljena na spletnem naslovu www.euskladi.si in dostopna vsem
upravičencem.
Pri izvajanju kontrol po 13. členu se dodatno preverja izpolnjevanje navodil OU in po potrebi
izreka ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
XI. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek
Do 31.12.2009 so se zaključile vse operacije razen navedenih v spodnjih tabelah, ki bodo
predvidoma zaključene do:
Regija
Goriška
JV Slovenija
JV Slovenija
JV Slovenija
JV Slovenija

Upravičenec
Naziv operacije
Instrument OP13.1.4.1.01-predvideni datum zaključka 31.1.2010
OBČINA BRDA
Kanalizacija in čistilna naprava Medana
OBČINA LOŠKI POTOK
Dom Starejših občanov Loški Potok
Geografske in turistične oznake na območju Nature
OBČINA KOČEVJE
2000
Izgradnja večnamenskega Kulturnega centra Semič z
OBČINA SEMIČ
ureditvijo dostopa
OBČINA DOLENJSKE
TOPLICE
Izgradnja vodovoda Občice Stare Ţage - II.faza

JV Slovenija

OBČINA MIRNA PEČ

Koroška
Notranjskokraška

OBČINA PODVELKA
OBČINA PIVKA

13. oktober 2010

Sanacija in gradnja vodovodne infrastrukture
Rekonstrukcija lokalne ceste št. 319810 Oţbalt Kapla
Infrastruktura v Parku vojaške zgodovine
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Notranjskokraška
Obalnokraška
Obalnokraška
Obalnokraška

OBČINA PIVKA
OBČINA DIVAČA
OBČINA HRPELJEKOZINA
OBČINA SEŢANA

Podravska
Podravska

OBČINA ZAVRČ
OBČINA HAJDINA

Podravska

OBČINA VIDEM
OBČINA SLOVENSKA
BISTRICA

Podravska

Rekonstrukcija lokalne ceste 315010 in 315020
Dolnja Košana - Neverke
Kanalizacija Divača 1. faza
Kanalizacija Hrpelje sever
Kanalizacija Ograde - Seţana
Fekalna kanalizacija Zavrč
Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omreţja
Modernizacija in rekonstrukcija ceste JP 956931
Mala Varnica - Gasilsk
Obnova vodovodnega sistema Videţ - Slovenska
Bistrica

Savinjska

OBČINA ŠENTILJ
OBČINA MORAVSKE
TOPLICE
OBČINA SVETI JURIJ OB
ŠČAVNICI
OBČINA VELIKA POLANA
OBČINA KOZJE
OBČINA ROGAŠKA
SLATINA

Savinjska

OBČINA VITANJE

Savinjska

OBČINA ŠENTJUR

Izgradnja LC obvoznica-center
Rekonstrukcija LC 460040 Vitanje - Skomarje Lukanja
Rekonstrukcija povezovalne ceste med obrtno cono
C-10-R in industrijsko cono

Savinjska

OBČINA ŠENTJUR

Urejanje Zgornjega trga v mestu Šentjur

Podravska
Pomurje
Pomurje
Pomurje
Savinjska

Obvoznica - Trg Velka
Rekonstrukcija lokalne ceste LC 265051 M. Toplice
- Fokovci (I.faza)
Rekonstrukcija občinskih lokalnih cest v naselju
Sovjak in Brezje
Simbioza v Naturi 2000
Izgradnja kanalizacije in ČN Kozje

Instrument OP13.1.4.1.02- predvideni datum zaključka 31.1.2010
Goriška

Kanalizacija in vodovod Idrsko

Goriška

OBČINA KOBARID
MESTNA OBČINA NOVA
GORICA
OBČINA RENČEVOGRSKO

Goriška
JV Slovenija
Koroška

OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINA ČRNOMELJ
OBČINA VUZENICA

Koroška

OBČINA MUTA

Notranjskokraška

OBČINA LOŠKA DOLINA

Notranjskokraška

OBČINA BLOKE

Notranjskokraška

OBČINA POSTOJNA

Operacija Kanalizacija in čistilna naprava Deskle
Fekalna kanalizacija in ČN Stari trg ob Kolpi
Obnova lokalne ceste Primoţ - Kaštivnik
Rekonstrukcija LC regionalnega pomena v občini
Muta
Gradnja kanal. omreţja in obnova vod. omreţja v
naselju Vrhnika pri Loţu
Izgr. prom. in ok. infrastrukture v nas. Nova vas,
Nemška vas in Fara
Ureditev Reške ceste, Trţaške in Kosovelove ulice v
Postojne

Obalnokraška

OBČINA SEŢANA

Kanalizacija Lehte" v Seţani"

Osrednjeslovenska

Izgradnja kanalizacije odpadnih voda
Vodovod Liberga - Preska nad Kostrevnico - Jeţni
vrh

Podravska

OBČINA LUKOVICA
OBČINA ŠMARTNO PRI
LITIJI
OBČINA SLOVENSKA
BISTRICA

Podravska

OBČINA SVETA ANA

Izgradnja kulturno - turističnega centra

Podravska

OBČINA CIRKULANE

Kanalizacija Cirkulane

Goriška

Osrednjeslovenska

13. oktober 2010

Kanalizacija in vodovod naselja Tabor
Operacija Etapa 1-projekt 2 obvoznica Renče-1.faza

Izgradnja ceste C in G v POC Bistrica z mostom
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Podravska

OBČINA ŠENTILJ

Podravska
Podravska

OBČINA ŢETALE
OBČINA SLOVENSKA
BISTRICA

Podravska

OBČINA GORIŠNICA

Sekundarna kanalizacija Gorišnica

Podravska

OBČINA MAJŠPERK

Sekundarna kanalizacija Lešje

Podravska

OBČINA HOČE-SLIVNICA

Sekundarna kanalizacija naselja Rogoza

Pomurje

OBČINA ČRENŠOVCI

Pomurje

OBČINA LJUTOMER

Obnova LC Srednja Bistrica - Gornja Bistrica
Rekonstrukcija dela lokalne ceste Ljutomer Drakovci

Savinjska

OBČINA PREBOLD

Savinjska
Savinjska

OBČINA DOBRNA
OBČINA SOLČAVA

LC Selnica ob Muri - Srebotje
Modernizacija lokalnih cest v naseljih Kočice in
Nadole
Obnova vodovod. sistema Laporje - Nova gora

Mreţa lokalnih cest Spodnje Savinjske doline
Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna - Loka,
Lokovina, Klanc, Paroţ
Turistična infrastruktura Solčavsko

Instrument OP13.1.4.1.01 - predvideni datum zaključka operacije 30.9.2010

Koroška

OBČINA RADOVLJICA
OBČINA PREDDVOR
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM
OBČINA RIBNICA NA
POHORJU
OBČINA RAVNE NA
KOROŠKEM

Obalnokraška

OBČINA KOMEN

Obalnokraška

OBČINA IZOLA

Obalnokraška
Osrednjeslovenska

OBČINA IZOLA
OBČINA ŠKOFLJICA

Osrednjeslovenska

RRA LUR

Osrednjeslovenska
Podravska

RRA LUR
MESTNA OBČINA
MARIBOR

Pomurje
Savinjska

OBČINA LENDAVA
MESTNA OBČINA CELJE

Savinjska
Savinjska

OBČINA ŢALEC
OBČINA NAZARJE

Savinjska

Savinjska

OBČINA LJUBNO
MESTNA OBČINA
VELENJE
OBČINA ŠMARJE PRI
JELŠAH

Savinjska

OBČINA ZREČE

Savinjska

MESTNA OBČINA CELJE

Gorenjska
Gorenjska
Koroška
Koroška

Savinjska
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Graščina Radovljica
Kanalizacija v občini Preddvor
Obnova lokalne ceste Razpotje - Mlinarsko Najevska lipa
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v
Ribnici na Pohorju
Poslovna cona Ravne - III. faza
Izgradnja III. in IV. faze odpadne in meteorne
kanalizacije ter vodovod
Kopališča, parki in sprehajalne poti ob morju Lungomare""
Trajnostna prenova urbanih območij - kulturna
dediščina, identiteta in
Poslovno obrtna cona Škofljica - II.faza
Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji
Strokovne podlage za pripravo regionalnega
prostorskega načrta
Cesta Kamnica - Sp. Kungota
Obnova in oţivitev starega mestnega jedra Lendave
Celjski včeraj in jutri: Stari grad
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v
Ţalcu
Industrijsko obrtna cona Prihova
Industrijsko poslovna cona Loke-komunalna ureditev
Poslovna cona Rudarski dom - razvojno tehnološko
središče
Poslovne cone v občini Šmarje pri Jelšah
Sanacija in dograditev kanalizacijskega sistema v
Občini Zreče
Turistično območje Šmartinsko jezero - Izvedba
tematskih poti okoli je
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Spodnjeposavska

Gorenjska

OBČINA KRŠKO

Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture
Krškega polja - naselja Drnovo

Instrument OP13.1.4.1.02 - predvideni datum zaključka operacije 30.9.2010
OBČINA GORENJA VAS POLJANE
Gospodarska cona Dobje

Gorenjska

MESTNA OBČINA KRANJ

Grad Kieselstein - kompleks

Gorenjska

OBČINA ŢIRI

Komunalno opremljanje gospodarske cone P1 Ţiri

Gorenjska

MESTNA OBČINA KRANJ

Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem

Gorenjska

Urejanje kolesarskih stez in poti za pešce
Operacija Rekonstrukcija dvorca Coronini v
Šempetru

Goriška

OBČINA GORJE
OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA
OBČINA MIRENKOSTANJEVICA

JV Slovenija

OBČINA ČRNOMELJ

Vodooskrba območja Sinji vrh

JV Slovenija

OBČINA METLIKA

Kanalizacija in čistilna naprava Gradac

JV Slovenija

OBČINA TREBNJE

Kanalizacijski sistem Velik Gaber

JV Slovenija

OBČINA ŠKOCJAN

LC Goriška vas - Klenovik - V.Poljane - Zbure

JV Slovenija

OBČINA KOČEVJE

Projektna dokumentacija in izgradnja Lik kočevje

Koroška
Koroška

OBČINA MISLINJA
OBČINA RADLJE OB
DRAVI

Rekonstrukcija LC na tur. območju v Mislinji
Rekonstrukcija lokalne ceste za povezavo do tur. in
gosp. obj.

Obalnokraška

MESTNA OBČINA KOPER

Osrednjeslovenska
Podravska

OBČINA VODICE
OBČINA OPLOTNICA

Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin
Odvajanje sanitarnih in meteornih voda z območja
naselja Vodice
Izgradnja kulturno turističnega centra

Podravska

OBČINA STARŠE
OBČINA SVETA TROJICA
V SLOV. GORICAH

Izgradnja sekundarne kanalizacije v občini Starše
Izgradnja vodovoda, kanalizacije in ČN Sveta
Trojica

Podravska

OBČINA LENART
MESTNA OBČINA
MARIBOR

Podravska

MESTNA OBČINA PTUJ

Nova poslovno - industrijska cona Lenart - NPIC
Obnova kulturnega spomenika Naskov dvorec v
Mariboru
Rekonstrukcija lokalne ceste LZ 328141 Potrčeva
cesta

Pomurje

OBČINA DOBROVNIK

Pomurje

OBČINA BELTINCI

Pomurje

OBČINA RAZKRIŢJE

Pomurje
Pomurje

OBČINA RADENCI
OBČINA APAČE
MLADINSKI CENTER
ŠMARTNO OB PAKI

Kanalizacijsko omreţje in odvodnjavanje Radenci
Poti starega hrasta v občini Apače

MESTNA OBČINA CELJE
MESTNA OBČINA
VELENJE
OBČINA POLZELA

Komunalna infrastruktura poslovne cone Gaberje Jug

Goriška

Podravska
Podravska

Savinjska
Savinjska
Savinjska
Savinjska

13. oktober 2010

Operacija Spomenik-muzej Cerje

Dograditev sekundarne kanalizacije in sanacija cest
Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omreţja v
naseljih
Izgradnja sistema za odvajanje komunalnih odpadnih
voda

Center za mladinski turizem

Prenova in oţivitev mestnega jedra - Vila Bianca
Rekonstrukcija gradu Komenda na Polzeli
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Savinjska

MESTNA OBČINA CELJE

Turistična pot Celje - Šmartinsko jezero

Spodnjeposavska

OBČINA KRŠKO

Ureditev Valvasorjevega kompleksa v Krškem

Instrument OP13.1.4.1.03

- predvideni datum zaključka operacije 30.9.2010

Gorenjska

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Izgradnja I. etape Gorenjske panoramske ceste

Gorenjska

OBČINA BLED

Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela

Gorenjska

OBČINA ŢIROVNICA

Kanalizacija Vrba, Breznica

Gorenjska

OBČINA TRŢIČ

Kanalizacija Ţiganja vas - Sebenje

Gorenjska

OBČINA BOHINJ

Kolesarska pot Bohinj

Gorenjska

OBČINA JESENICE

Komunalna infrastruktura - C.C. Tavčarjeva, 1. faza

Gorenjska

Sekundarna kanalizacija Ribčev laz

Goriška

OBČINA BOHINJ
OBČINA KRANJSKA
GORA
MESTNA OBČINA NOVA
GORICA

Goriška

OBČINA KOBARID

Kanalizacija in vodovod Gregorčičeva z Manfredovo

Goriška

OBČINA VIPAVA

Kanalizacija v naseljih Orehovica in Hrašče

Goriška

OBČINA CERKNO

Obnova ceste Cerkno - Gorje - Bukovo

Goriška

OBČINA BRDA
OBČINA RENČEVOGRSKO
MESTNA OBČINA NOVA
GORICA

Obnova ceste Dobrovo - Vipolţe - meja Italija

Goriška
Jugovzhodna
Slovenija
Jugovzhodna
Slovenija
Jugovzhodna
Slovenija
Jugovzhodna
Slovenija
Jugovzhodna
Slovenija
Jugovzhodna
Slovenija
Jugovzhodna
Slovenija

OBČINA KANAL OB SOČI

Vodovod Lokovec - Kal nad Kanalom

OBČINA ŠENTRUPERT
OBČINA MOKRONOGTREBELNO

Cesta Šentrupert - Prelesje

OBČINA KOČEVJE

Prenova in revitalizacija mestnega jedra

OBČINA RIBNICA

Rokodelski center

OBČINA RIBNICA

Severna servisna cesta

OBČINA KOČEVJE
MESTNA OBČINA NOVO
MESTO

Turistični kompleks Kočevje - Jezero, 1. faza

Koroška

ČN s kanalizacijo Brezno II.

Koroška

OBČINA PODVELKA
MESTNA OBČINA
SLOVENJ GRADEC

Koroška

OBČINA DRAVOGRAD

Kolesarska steza Dravograd - Slovenj Gradec

Koroška

RRA KOROŠKA D.O.O.

Koroška

OBČINA MEŢICA
OBČINA RAVNE NA
KOROŠKEM
OBČINA RADLJE OB
DRAVI
MESTNA OBČINA
SLOVENJ GRADEC

Mreţni podjetniški inkubator Koroška 1-faza
Obnova lokalnih cest v okviru turističnega projekta
PECA

Gorenjska

Goriška
Goriška

Koroška
Koroška
Koroška

13. oktober 2010

Slovenski planinski muzej v Mojstrani
Inkubator Univerze v Novi Gorici

Obnova kulturnega doma v Bukovici - 1. faza
Vodovod in kanalizacija Šmihel

Obnova in novogradnja ceste Sv. Peter - Drečji Vrh

Vzpostavitev katastrov GJI V JVSLO

Izgradnja kanalizacijskega omreţja Kope

Obnovitvena dela v mestnem jedru Ravne
Poslovna cona Radlje ob Dravi
Posodobitev obstoječega vodnega sistema v MO SG
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Koroška

Rekonstrukcija lokalne ceste LC št. 319900 Iršičev
jarek - Papotnikova

Koroška

OBČINA PODVELKA
MESTNA OBČINA
SLOVENJ GRADEC

Notranjsko-kraška

OBČINA CERKNICA

Čiščenje pitne vode za vod. sistem Cerknica

Notranjsko-kraška

OBČINA POSTOJNA

Notranjski muzej Postojna

Notranjsko-kraška

OBČINA BLOKE

Prometna in okoljska infrastruktura Velike Bloke

Notranjsko-kraška

Ureditev mestnega jedra Postojne

Obalno-kraška

OBČINA POSTOJNA
OBČINA HRPELJEKOZINA

Obalno-kraška

MESTNA OBČINA KOPER

Gradnja vodovoda in kanalizacije v Zazidu

Obalno-kraška

OBČINA DIVAČA

Kanalizacija Divača 2. faza

Obalno-kraška

OBČINA KOMEN

KČN Komen

Obalno-kraška

OBČINA SEŢANA

Rekonstrukcija ceste Majcni - Štjak (Vrhe)

Obalno-kraška

OBČINA PIRAN

Ureditev Tartinijeva trga

Osrednjeslovenska

Izgradnja lokalne povezovalne ceste B31

Osrednjeslovenska

OBČINA KAMNIK
MESTNA OBČINA
LJUBLJANA

Osrednjeslovenska

OBČINA MEDVODE

Sekundarna kanalizacija Smlednik

Osrednjeslovenska

OBČINA LITIJA

Vodovod Ribče

Podravska

OBČINA VIDEM

Cesta LC 328041 - Ptuj - Marinja vas

Podravska

MESTNA OBČINA PTUJ

Cesta v Terme

Podravska

Izgradnja kanalizacije v naselju Rogoza

Podravska

OBČINA HOČE-SLIVNICA
OBČINA SVETI JURIJ V
SLOV. GORICAH

Podravska

OBČINA HAJDINA

Kanalizacija Hajdina

Podravska

Kanalizacija Janeţovci

Podravska

OBČINA DESTRNIK
MESTNA OBČINA
MARIBOR

Podravska

OBČINA KUNGOTA

Lokalni vodovod višja tlačna cona Grušena

Podravska

OBČINA LENART
OBČINA SREDIŠČE OB
DRAVI

Modernizacija ceste Sp. Porčič - Zg. Senarska

Modernizacija lokalnih cest Bratonečice in Sejanci
Navezava na AC - A5; MB - Lendava; Pododsek Sp.
Senarska

Podravska

OBČINA SVETI TOMAŢ
OBČINA SVETI ANDRAŢ
V SLOVENSK
MESTNA OBČINA
MARIBOR
OBČINA SLOVENSKA
BISTRICA
OBČINA SLOVENSKA
BISTRICA

Podravska

OBČINA PESNICA

Obnova LC št. 310071 Vukovski dol - Polički vrh

Podravska

Obnova lokalne ceste Dupleški vrh

Podravska

OBČINA DUPLEK
OBČINA SLOVENSKA
BISTRICA

Podravska

OBČINA KIDRIČEVO

Rekonstrukcija ceste LC 240110

Podravska

OBČINA BENEDIKT

Rekonstrukcija in izgradnja LC203060 s pločnikom

Podravska
Podravska
Podravska
Podravska
Podravska

13. oktober 2010

Revitalizacija mestnega jedra Slovenj Gradec

Gradnja čistilne naprave in kanalizacije Kozina

Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljanici

Izgradnja mreţe malih čistilnih naprav

Kroţišče na Titovi cesti - C4

Modernizacija LC Loperščice - Šalovci - Vitan

Obnova Karantene" v nekdanji kaznilnici"
Obnova LC 440630 Tri cerkve -Jamce
Obnova LC na relaciji Zgornja Loţnica - Radkovec

Obnova vozišč na relaciji LC Podgrad - Osankarica
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Rekonstrukcija lokalnih cest

Podravska

OBČINA DESTRNIK
OBČINA MIKLAVŢ NA
DRAVSKEM POL

Podravska

OBČINA GORIŠNICA

Sekundarna kanalizacija Moškanjci

Podravska

OBČINA VIDEM

Sekundarna kanalizacija Videm

Podravska

OBČINA KIDRIČEVO

Ureditev sekundarne kanalizacije v Strnišču

Pomurska

OBČINA ODRANCI

Gradnja cest in komunalnih vodov za OC Odranci

Pomurska

OBČINA ROGAŠOVCI

Izgradnja sekund. vodovoda v občini Rogašovci

Pomurska

OBČINA KRIŢEVCI

Pomurska
Pomurska

OBČINA PUCONCI
MESTNA OBČINA
MURSKA SOBOTA

Kanalizacija Bučečovci II. - Stara Nova vas
Kanalizacija Predanovci - Brezovci - Lemerje s
čistilno napravo

Pomurska

OBČINA GRAD

Kolesarsko omreţje v Mestni občini Murska Sobota
Modernizacija in rekonstrukcija lokalnih cest občine
Grad

Pomurska

OBČINA ČRENŠOVCI

Obnova vodovoda Črenšovci - Ţiţki - Trnje

Pomurska
Pomurska

OBČINA APAČE
MESTNA OBČINA
MURSKA SOBOTA

Pomurska

OBČINA TIŠINA

Pomurska

OBČINA LJUTOMER
OBČINA MORAVSKE
TOPLICE
OBČINA SVETI JURIJ OB
ŠČAVNICI

Oskrba s pitno vodo naselij Črnci - Mahovci
Prenova kinodvorane v Murski Soboti v
večnamensko gledališko dvorano
Rekonstrukcija ceste Tropovci - Gradišče - Murski
Črnci
Rekonstrukcija dela LC 223110 Bučkovci Radoslavci
Rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 265111
Sebeborci - Panovci
Rekonstrukcija občinske ceste LC 223100, odsek
223101 Drakovci - Stara
Sekundarna vodooskrba v najbolj ogroţenih
območjih občine Grad

Podravska

Pomurska
Pomurska

Sekundarna kanalizacija DDDS - 1.faza

Pomurska

OBČINA GRAD
OBČINA GORNJA
RADGONA
OBČINA GORNJI
PETROVCI

Pomurska

OBČINA VERŢEJ

Ureditev javne infrastrukture v Banovcih

Pomurska

OBČINA LENDAVA

Pomurska

OBČINA LENDAVA

Ureditev turistične ceste Lendavske gorice
Ureditev ulic in javnih površin v starem mestnem
jedru Lendave

Savinjska

Izgradnja kanalizacije Vitanje

Savinjska

OBČINA VITANJE
OBČINA ROGAŠKA
SLATINA

Savinjska
Savinjska

OBČINA NAZARJE
OBČINA LUČE

Izvedba ureditve Centra Nazarje
LC Rogačnik

Savinjska

OBČINA PREBOLD
OBČINA ŠMARJE PRI
JELŠAH

Mreţa LC Spodnje Savinjske doline II. faza

Odvajanje odpadnih voda Šmartinsko jezero - vzhod

Savinjska

MESTNA OBČINA CELJE
MESTNA OBČINA
VELENJE

Savinjska

OBČINA LJUBNO

Pomurska
Pomurska

Savinjska
Savinjska

13. oktober 2010

Sekundarno kanalizacijsko omreţje Gornja Radgona
Turistični dom Pindţa

Izgradnja LC: G2 - območje zdravilišča

Obnova LC 406230 Belo - Pristava - III. etapa

Razširitev PC Rudarski dom
Rekonstrukcija in modernizacija javnih vodovodov v
občini Ljubno

137

LP OP RR 2009

Rekonstrukcija LC 396050 Slatina - Lutrje Ponkvica

Savinjska

OBČINA ŠENTJUR

Savinjska

OBČINA ŠENTJUR

Savinjska

OBČINA DOBRNA

Savinjska
Savinjska

OBČINA MOZIRJE
OBČINA SLOVENSKE
KONJICE

Savinjska

OBČINA VOJNIK

Rekonstrukcija vozišča Frankolovo - Črešnjice - Ţiče

Savinjska

OBČINA ZREČE

Sanacija sekundarne kanalizacije Nova Dobrava I

Savinjska

Ureditev kanalizacije Laško in Rimske Tolice

Savinjska

OBČINA LAŠKO
MESTNA OBČINA
VELENJE

Spodnjeposavska

RRA POSAVJE

Spodnjeposavska

OBČINA KRŠKO

Izdelava katastra GJI v Posavju
Komunalna infrastruktura Velika vas - Gorenja vas 1. faza

Spodnjeposavska

Rekonstrukcija LC Dobova - Kapele - Ţupelevec

Spodnjeposavska

OBČINA BREŢICE
OBČINA BISTRICA OB
SOTLI

Spodnjeposavska

OBČINA SEVNICA

Ureditev prometne infrastrukture v občini Sevnica

Spodnjeposavska

OBČINA BREŢICE

Ureditev starega mestnega jedra

Zasavska

Celovita prenova občinske kolonije

Zasavska

OBČINA TRBOVLJE
REGIONALNI CENTER ZA
RAZVOJ

Zasavska

OBČINA TRBOVLJE

Natura - turistične zanimivosti Zasavja

Zasavska

Rekonstrukcija LC 122070 Dol - Blate in LZ 12221

Zasavska

OBČINA HRASTNIK
OBČINA ZAGORJE OB
SAVI

Zasavska

OBČINA HRASTNIK

Urejanje mestnega jedra občine Hrastnik

Zasavska

OBČINA TRBOVLJE

Vodooskrba mesta Trbovelj

Rekonstrukcija LC 396080 Gorica - Drobinsko
Rekonstrukcija LC 464161 Dobrna - Hudičev Graben
- Krištaje
Rekonstrukcija lokalne ceste Mozirje - Šmihel Planinska ravna
Rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije Konjic

Vila Bianca, faza II.

Ureditev ceste Zagaj - Svete Gore - Vrhovnice

Mreţni inkubator - Vašhava Zagorje

Rekonstrukcija LC Zaloka - Jesenovo - Vrhe

Instrument OP13.1.4.1.04 - predvideni datum zaključka operacije 30.9.2010
Gorenjska

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Obnova sokolskega doma v Škofji Loki II. faza

Goriška

OBČINA IDRIJA

Občina Idrija LC 130 190 Govejk-Vrsnik-Ţirovnica

Goriška

OBČINA AJDOVŠČINA

Poslovna cona Pod ţeleznico" in "Mirce" - 1.faza"

Goriška
Jugovzhodna
Slovenija
Jugovzhodna
Slovenija

OBČINA BOVEC

Ureditev trga v Bovcu

OBČINA METLIKA

Kanalizacija in čistilna naprava Radovica

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINA RADLJE OB
DRAVI

Rekonstrukcija COŢ v Šentjerneju

Izgradnja poslovne infrastrukture v IC Šentjanţ

Notranjsko-kraška

OBČINA DRAVOGRAD
OBČINA ILIRSKA
BISTRICA

Notranjsko-kraška

OBČINA PIVKA

Rekonstrukcija LC 315060 in LC 315050

Notranjsko-kraška

OBČINA CERKNICA

Vodovod Cajnarska dolina - II faza

Koroška
Koroška

13. oktober 2010

Drava kot priloţnost

Kanalizacija in čistilna naprava Bač, 1. faza
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Izgradnja ceste C v obrtni coni Lucija

Osredbjeslovenska

OBČINA PIRAN
MESTNA OBČINA
LJUBLJANA

Osredbjeslovenska

OBČINA BOROVNICA

Kanalizacija naselij Dol in Laze pri Borovnici

Osredbjeslovenska

OBČINA MENGEŠ

Kanalizacija Prešernova cesta in Topole

Osredbjeslovenska

OBČINA BREZOVICA

Kanalizacijsko omreţje Rakitna-I. faza

Podravska

OBČINA RUŠE

Kanalizacija Bistrica - Log in vodovod Log 2

Podravska

OBČINA PESNICA
MESTNA OBČINA
MARIBOR

Kanalizacija in čistilna naprava Pernica II. faza

Obnova graščine

Podravska

OBČINA OPLOTNICA
OBČINA SVETI JURIJ V
SLOV.GORI

Podravska

RAČE - FRAM

Rekonstrukcija in novogradnja ceste Planica - Loka

Podravska

OBČINA ŠENTILJ

Obalno-kraška

Podravska
Podravska

Center urbanih kultur

Lutkovno gledališče v Minoritskem

Prometna povezava urbanega središča z avtocesto

Rekonstrukcija in obnova Jareninske ceste
Izgradnja sekundarnega omreţja v Mali Polani in
OBČINA VELIKA POLANA Brezovici
OBČINA ZAGORJE OB
SAVI
Rekonstrukcija LC Šentlambert-Mošenik

Pomurska
Zasavska

Instrument OP13.1.4.1.03 - predvideni datum zaključka operacije 30.9.2011
MESTNA OBČINA KRANJ
OBČINA MIRENKOSTANJEVICA

Prometna ureditev Slovenskega trga

OBČINA ŢUŢEMBERK

Cestna in komunalna infrastruktura Ţuţemberk

OBČINA LOŠKI POTOK
OBČINA DOL PRI
LJUBLJANI

Ureditev kriţišča lokalnih cest Hrib center

Ureditev Grajske pristave

Podravska
Pomurska

OBČINA ORMOŢ
OBČINA SVETA TROJICA
V SLOV. G
OBČINA RADENCI

Pomurska

OBČINA BELTINCI

Pomurska

OBČINA RAZKRIŢJE

Savinjska
Savinjska

Grad Komenda - II. faza
Izgradnja Beţigrajske ceste v Celju

Savinjska

OBČINA POLZELA
MESTNA OBČINA CELJE
OBČINA ŠMARJE PRI
JELŠAH
OBČINA REČICA OB
SAVINJI

Savinjska

OBČINA SOLČAVA

Temelji trajnostnega razvoja (Vas Solčava)

Spodnjeposavska

OBČINA KRŠKO

Komunalna infrastruktura Vihre - Mrtvice - 2. faza

Spodnjeposavska

OBČINA RADEČE

Turistično rekreacijski center Savus Radeče

Gorenjska
Goriška
Jugovzhodna
Slovenija
Jugovzhodna
Slovenija
Osrednjeslovenska
Podravska

Savinjska

Kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu

Rekonstrukcija vodovoda v Zaborštu in Zajelšah

Vodovod, kanalizacija, cesta Zg. Senarska - jug
Izgradnja kanalizacije Šratovci - Boračeva
Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omreţja v
naseljih
Izgradnja sekundarnega omreţja za odvajanje
komunalnih odpadnih voda n

Izgradnja muzeja baroka v občini Šmarje pri Jelšah
Lokalna cesta Spodnja Rečica - Pobreţje - faza I.

XII. Uporaba sredstev tehnične pomoči
Sredstva tehnične pomoči se v delu uporabljajo za financiranje stroškov dela skrbnikov
pogodb, delno pa tudi za izvedbo informativnih dni v postopku izvajanja instrumentov oz.
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drugih spremljajočih materialnih stroškov, vse skladno z odobrenimi projekti tehnične
pomoči.
XIII. Skladnost in združevanje (samo za programe ESS)
Ni relevantno za OP RR.
XIV. Navedba velikih projektov (tudi resolucijskih) - samo za (ESRR/KS)
Pri izvajanju te prednostne usmeritve ni predvidena izvedba velikih in/ali resolucijskih
projektov.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
Takoj na začetku leta 2010 je predvidena izvedba instrumenta, s katerim bodo razpisana
razpoloţljiva sredstva za leto 2010, 2011 in 2012. 5. instrument je ţe pripravljen.
Ob pripravi inštrumenta bodo smiselno upoštevana opozorila in usmeritve, ki bodo izhajali iz
Vrednotenja četrte razvojne prioritete "razvoj regij" Operativnega programa za krepitev
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.
3.4.2.

Razvoj obmejnih območij s Hrvaško

Obmejna območja z Republiko Hrvaško so opredeljena tudi kot prednostna območja
regionalne politike. Tu se nahajajo najmanj razvita območja v Sloveniji in večinoma majhne
ter finančno šibke lokalne skupnosti (v 7 statističnih regijah). Regionalna politika ţeli na tem
ciljnem območju pritegniti začetne investicije podjetij in omogočiti ter izboljšati dostopnost
do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo, ki ţivi v neposredni bliţini mejnih prehodov z
Republiko Hrvaško, saj ocenjujemo, da se bo po vključitvi Slovenije v schengenski mejni
reţim koncentracija razvojnih problemov na juţni slovenski meji še intenzivirala. S tem v
zvezi igrajo pomembno vlogo tudi prihodnji programi celostnega urejanja cestno-prometne
infrastrukture na obmejnem področju s Hrvaško ter s tem v zvezi ustrezno zagotavljanje
ustrezne dostopnosti vseh kotičkov omenjenega prostora za zagotovitev ostalih razvojnih
naporov. Hkrati z dvigom kvalitete infratrukturne oskrbe obmejnega prebivalstva, pa ţelimo
izboljšati tudi splošno opremljenost in izgled naselij ob meji, saj bodo v prihodnje ta poleg
podobe Slovenije odraţali tudi izgled »juţne meje EU«.
Vključeno ministrstvo:
SVLR, Urad za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, kot PT
Predvidene dejavnosti
Financirana bo prometna, okoljska in ekonomska infrastruktura ob drţavni meji z Republiko
Hrvaško. Prednostno se bodo sofinancirali projekti s katerimi se razrešuje problematika
dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč in proizvodnih objektov.
Razmejitveni kriterij predstavljene prednostne usmeritve do prednostne usmeritve
»Regionalni razvojni programi« je usmerjenost prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih
območij s Hrvaško« na ohranjanje poseljenosti. Navedeno se odraţa v manj restriktivnih
pogojih financiranja kot je npr. zagotavljanje javne udeleţbe s strani drţavnega proračuna,
dopuščena manjša vrednost projekta, sofinanciranje prometne infrastrukture, ki zagotavlja
splošno dostopnost prebivalstva oz. z zagotavljanjem okoljske infrastrukture omogoča
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ohranjanje poseljenosti ter financiranje tudi manjših poslovnih in obrtnih con, ki zagotavljajo
delovna mesta.
Razmejitveni kriterij do »Operativnega programa za čezmejno sodelovanja s Hrvaško« je
vsebina projekta, ki bo v primeru financiranja iz sredstev »Operativnega programa za
čezmejno sodelovanja s Hrvaško« morala izkazovati čezmejni vpliv.
Upravičenci oz. ciljne skupine
Upravičenci oz. ciljne skupine so samoupravne lokalne skupnosti.
Finančna tabela
PU 4.2.
Tabela 43: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.2.
stanje 31.12.09

4. RP - PU 4.2.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

% glede na pravice porabe
2007

2007-2009

2007-2013

EU del
SLO del

33.604.483
5.930.204

-

-

-

EU in SLO del

39.534.687

-

-

-

5.612.226
990.393

-

-

16,7
16,7

EU del
SLO del
EU in SLO del

6.602.619

-

-

16,7

EU del
SLO del

16.096.515
2.840.562

-

-

47,9
47,9

EU in SLO del

18.937.077

-

-

47,9

EU del

29.034.359

517,3

180,4

86,4

5.123.710

-

-

-

EU in SLO del

34.158.069

517,3

180,4

86,4

EU del

14.522.423

258,8

90,2

43,2

2.562.778

-

-

-

EU in SLO del

17.085.201

258,8

90,2

43,2

EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del

14.522.423

258,8

90,2

43,2

2.562.778

-

-

-

17.085.201

258,8

90,2

43,2

EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

0

-

-

-

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

14.407.254
2.542.457

256,7
-

89,5
-

42,9
-

EU in SLO del

16.949.711

256,7

89,5

42,9

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

6.132.010
23.081.721
10.278.464
1.813.846

183,1
-

63,9
-

30,6
-

EU in SLO del

Pravice porabe 2007 - 2009

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2009*

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2009)

SLO del

SLO del

12.092.309

183,1

63,9

30,6

EU del
SLO del

4.870.086
859.427

86,8
-

30,3
-

14,5
-

EU in SLO del

5.729.514

86,8

30,3

14,5

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

425.536

7,6

2,6

1,3

0

0,0

0,0

0,0

Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
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** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

Opomba: V znesek potrjenih operacij – kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2009) nista
vključeni 2 operaciji (Občina Sv. Tomaţ in Metlika). Upravičenca sta prejela sklep o
sofinanciranja, vendar pogodbe nista podpisala.
V okviru PU 4.2 Razvoj obmejnih območij s Hrvaško je bilo v obdobju 1.1.2007 do
31.12.2009:
 razpisanih sredstev v znesku 34.158.069 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 17.085.201 EUR (preko JR)
 podpisanih pogodb za 16.949.711 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
6.132.010 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 12.092.309 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 425.536 EUR
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2009.
Opis izvajanja prednostne usmeritve
Prvi JR za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru OP RR za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
51/2007, dne 8.6.2007. Razpisanih je bilo 12.813.680,00 EUR razpoloţljivih sredstev ESRR
in RS v letih 2007, 2008 in 2009.
Rok za oddajo vlog na razpis se je iztekel 2.7.2007. Na SVLR je skupno prispelo 70 vlog, vse
so prispele pravočasno in so imele vse ustrezno opremljene ovojnice.
Glede na obseg razpoloţljivih sredstev po prvem JR (12.813.680 EUR) je bilo z odobrenimi
12 vlogami, ki so uspešno kandidirale na razpisu, občinam odobrenih 6.637.446,49 EUR, t.j.
51,80 % razpoloţljivih sredstev.
Drugi javni razpis za prednostno usmeritev "Razvoj obmejnih območij s Hrvaško" v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete "Razvoj regij" je bil objavljen v Uradnem listu RS št 18., dne 22.2.2009.
Razpisanih je bilo 11.344.389,26 EUR (od tega 6.176.233,51 EUR ostanka iz prvega javnega
razpisa) za investicije v prometno in v okoljsko infrastrukturo. Do sofinanciranja so bile
upravičene le namensko upravičene operacije, ki se bodo izvajale v naseljih na teritorialnem
območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško.
Najvišji moţni znesek sofinanciranja posamezne operacije je bil omejen na 500.000 EUR,
spodnja meja ni bila določena. Nepovratna sredstva so bila v deleţu 85 % namenska sredstva
Evropskega sklada za regionalni razvoj, v deleţu 15 % pa namenska sredstva Proračuna
Republike Slovenije. Financirati je bilo torej mogoče do 100 % upravičenih javnih izdatkov
operacije za upravičene stroške.
V obdobju pred rokom za oddajo vlog je SVLR redno odgovarjala na vsa zastavljena
vprašanja s strani upravičencev in jih sproti objavljala na svoji spletni strani. Organiziran je
bil tudi informativni dan (dne 7.3.2008, v Ljubljani) na katerem so bila zainteresiranim
udeleţencem podana navodila glede priprave vlog na razpis, podani odgovori na zastavljena
vprašanja in podana opozorila glede najbolj pogostih napak v prvem javnem razpisu.
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Rok za oddajo vlog na 2. JR se je iztekel 21.3.2008. Na SVLR je prispelo skupno 86 vlog, vse
so prispele pravočasno in so imele ustrezno opremljene ovojnice.
Komisija, imenovana za odpiranje, pregled in ocenjevanje vlog (v nadaljevanju: komisija), je
izvedla troje odpiranj vlog in ugotovila, da 1 vloga namensko ne ustreza pogojem javnega
razpisa. Vse preostale vloge (85) niso v celoti izpolnjevale pogojev in določil javnega razpisa,
zato so bili prijavitelji pozvani k dopolnitvi.
Vsi prijavitelji so svoje vloge pravočasno dopolnili. Pri pregledu dopolnitev vlog je komisija
ugotovila:
•
17 vlog je neustrezno dopolnjenih (vloge niso pripravljene v skladu z določili 2. JR in
razpisne dokumentacije);
•
68 vlog je ustrezno dopolnjenih.
Komisija je po pregledu dopolnitev, pristopila k točkovanju posameznih popolnih vlog. Po
opravljenem točkovanju so bile vloge razvrščene v skladu z merili javnega razpisa, ki
določajo točkovanje, kot sledi:
•
Merilo 1: število gospodinjstev, katerim se rešuje problematika edinega dostopa do
stalnih bivališč članov teh gospodinjstev po slovenskem ozemlju (po tem merilu je bila vloga
ocenjena na način: 5 točk za reševanje problematike enega gospodinjstva, 10 točk za
reševanje problematike dveh gospodinjstev, 20 točk za reševanje problematike treh do petih
gospodinjstev in 30 točk za reševanje problematike šestih ali več gospodinjstev; ostale vloge
so prejele 0 točk);
•
Merilo 2: pridobljeno veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma pridobljena
lokacijska informacija, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno (če je bilo to merilo izpolnjeno,
je bila vloga ocenjena s 5 točkami, v nasprotnem primeru ji točke niso bile dodeljene);
•
Merilo 3: sofinanciranje projektne dokumentacije za predloţeni projekt s strani SVLR,
Javnega sklada za regionalni razvoj in razvoj podeţelja ali Agencije za regionalni razvoj, v
obdobju 2002–2006, če to sofinanciranje ni izhajalo iz virov Evropske unije (če je bilo to
merilo izpolnjeno, je bila vloga ocenjena s 5 točkami, v nasprotnem primeru ji točke niso bile
dodeljene).
Javni razpis je določal tudi obravnavo vlog v primeru, da je več vlog ocenjenih z enakim
številom točk in to tako, da se prednostno odobri sofinanciranje operacij
•
predlagateljev, ki jim še niso bila odobrena sredstva iz naslova te prednostne
usmeritve oziroma jim je bilo odobreno manj sredstev,
•
predlagateljev, ki v okviru tega javnega razpisa še niso uvrščeni na seznam
prejemnikov sredstev oziroma so uvrščeni na seznam prejemnikov sredstev z manjšo višino
sredstev.
V javnem razpisu je bila določena tudi obravnava vlog v primeru, da kljub navedenim
določilom ni mogoče določiti vrstnega reda prejemnikov sredstev (enako število točk
posameznih vlog) na način, da se prednostno za sofinanciranje odobrijo operacije, ki so bile
evidentirane kot prednostne s strani Delovne podskupine za zagotovitev cestnega omreţja
lokalnemu prebivalstvu na območju meje z Republiko Hrvaško (seznam teh operacij je bil
sestavina objavljene razpisne dokumentacije).
Po točkovanju in določitvi vrstnega reda (rangov) vlog, je bilo 14 vlog odobrenih v skladu z
dinamiko, ki so jo prijavitelji predvideli v vlogi, dodatno pa je bilo odobrenih 21 vlog – izdani
so bili sklepi z odloţenim pogojem, saj so bili predlagatelji pozvani, da uskladijo dinamiko
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sofinanciranja glede na razpoloţljiva sredstva. Skupaj je bilo odobrenih 35 operacij v skupni
vrednosti 11.098.273,00 EUR.
Od operacije jih je do 31.12.2009 odstopilo šest (6).
Dva (2) upravičenca, ki sta prejela sklepe o odobritvi sredstev, pogodb o sofinanciranju nista
podpisala (Občina Sveti Tomaţ za operacijo Modernizacija lokalne ceste LC 240130
Doklece-Marinja vas in priključne javne poti JP 740500 Siteţ-Vinarje, pogodbena vrednost
486.525,00 EUR in Občina Metlika za operacijo Cesta Brezovica-vzhod, pogodbena vrednost
163.993,00 EUR).
Štiri (4) operacije pa so se prekinile ţe po sklenitvi pogodb, upravičenci pa so od njih
odstopili ( Občina Metlika je odstopila še od treh operacij: Cesta Brezovica – zahod,
pogodbene vrednosti 192.734,00 EUR, Cesta Brezovica – srednji del, pogodbene vrednosti
229.675,00 EUR in Cesta Kamenica, pogodbene vrednosti 336.017,00 EUR ter Občina
Videm, ki je odstopila od operacije Modernizacija in rekonstrukcija JP 956691 od R3 690
Merc – Bigec)
31.12. 2009 je bil najavljen tretji javni razpis.

SVLR je tako izdala skupaj 86 sklepov:
- 14 sklepov o sofinanciranju operacije
- 21 sklepov o sofinanciranju operacije z odloţnim pogojem
- 1 sklep o zavrnitvi vloge, ki ni ustrezala pogojem javnega razpisa in dodatno
- 33 sklepov o zavrnitve, ker ni bilo več na razpolago sredstev (vloge so bile
popolne)
- 17 sklepov o zavrţbi vloge.
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Izvajanje prednostne usmeritve 4.2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško
Tabela 44: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.2.
Vrsta
Naziv kazalnik
kazalnika

Načrtovana Doseţena
Izhodiščno vrednost
vrednost
stanje
2013
2007

Leto
Površina na
novo
opremljenih
komunalnih
20040,3
zemljišč
Učinek
0
20067
(30 ha)
namenjenih
gospodarskemu
razvoju km2
(ha)
Število novih
rezervnih
vodnih virov za
Učinek 2007
0
1
manjše
vodovodne
sisteme
Število
komunalno
opremljenih
Učinek 2007
10
3
aglomeracij
manjših od
2000 PE
Št. prebivalcev,
ki bodo
priključeni na
kanalizacijski
0
+ 1.500
Rezultat
sistem v
(61.000)
(62.500)
aglomeracijah
manjših od
2000 PE(i)
Št. prebivalcev,
ki bodo imeli
kvalitetnejši in
0
+ 2.000
Rezultat
varnejši
(1.400.700) (1.402.700)
vodovodni
sistem(i)
Število novo
ustvarjenih
Rezultat 2007
0
100
bruto delovnih
(i)
mest

Doseţena
vrednost
2008

Doseţena
Doseţena
Doseţena
vrednost
vrednost
vrednost
2007-2008
20072009
2009

0

0

0

0,03
(3 ha)

0,03
(3 ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+ 336

+ 336

+100

+436

0

0

0

+65

+65

0

0

0

0

0

Kakovostna analiza na ravni PU 4.2
Kazalniki učinka – doseganje ciljev v letu 2009
31.12.2009 je bilo zaključenih 7 operacij iz 1. JR (za 5 operacij je Nadzorni odbor dal
soglasje za podaljšanje roka izvedbe operacije do 30.6.2010, dne 11.12.2009, št. dokumenta
3083-26/2007-216. 18 operacij iz 2. JR se zaključi 30.9.2010 – kazalniki še niso doseţeni.

7

Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006
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Med kazalniki učinka beleţimo 3 ha na novo opremljenih komunalno zemljišč namenjenih
gospodarskemu razvoju.
Kazalniki rezultata
Do konca leta 2009 je bilo 436 prebivalcev priključenih na kanalizacijski sistem v
aglomeracijah manjših od 2000 PE, 65 prebivalcev pa je dobilo kakovostno pitno vodo.
Obnovljenih je bilo 55,61 km lokalnih cest, s katerimi se rešuje problematika dostopa
prebivalstva do bivališč in gospodarskih objektov po slovenskem ozemlju.
Kvalitativna analiza
Večina operacij je še v izvajanju, zaključile se bodo 30.6.2010, 30.9.2010 oziroma 30.10.2010
(odobrene na drugem razpisu), zato cilji še niso realizirani. Izdelava kvantitativne analize v
tem trenutku še ni smiselna.
I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Glede na dejstvo, da je bilo s prvima dvema instrumentoma odobrenih 17.085.201 EUR
oziroma 43,2 % razpoloţljivih sredstev programskega obdobja, so cilji skromneje načrtovani
le na področju urejanja območij za gospodarski razvoj, medtem ko so ostali cilji za
programsko obdobje visoko doseţeni. V okviru drugega javnega razpisa je bil dan poudarek
na reševanju problematike dostopov po slovenskem ozemlju, zato ni bilo odobrenih novih
operacij s področja ekonomsko-izobraţevalne infrastrukture (poslovnih con).
II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Vsebinsko razdelitev dodeljenih sredstev prvih dveh instrumentov je mogoče ugotoviti iz
naslednje tabele:
Dejavnost

Sofinanciranje
sredstva v EUR

Ekonomska in izobraţevalna infrastruktura (1)
Prometna infrastruktura (1)
Okoljska infrastruktura (2)
Skupaj

4,9%
72,2%
22,9%
100%

Proračunska
postavka
7616
7618
7619

Finančni cilji v letu 2007 niso bili v celoti realizirani pri petih in v letu 2008 pri eni operaciji.
Sredstva so bila ustrezno dodatno zagotovljena v letu 2008 in 2009, tako da končni finančni
cilji operacij niso ogroţeni, razen pri dveh upravičencih, kjer so bile po izvedenih postopkih
javnega naročanja ugotovljene niţje investicijske vrednosti od načrtovanih. Fizični cilji teh
operacij ostajajo nespremenjeni. Trije upravičenci so, zaradi objektivnih razlogov odstopili od
izvedbe 6 operacij, kar pomeni zniţanje finančnih obveznosti SVLR za 1.793.757,00 EUR.

Operacija

Upravičenec

Cesta Brezovica - srednji
del

OBČINA METLIKA

Cesta Brezovica - zahod

OBČINA METLIKA
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Pogodbena
vrednost
sofinanciranja (v
EUR)
229.675,00
192.734,00

Opomba
odstop od izvedbe operacije
odstop od izvedbe operacije
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Cesta Brezovica - vzhod
Cesta Kamenica

OBČINA METLIKA
OBČINA METLIKA

Modernizacija
inrekonstrukcija JP
956691 od R 3 690 - Merc
- Bigec z potjo Gradišče
OBČINA VIDEM
Modernizacija LC
Bratovnečice v občini
Sveti Tomaţ
SKUPAJ

OBČINA SVETI
TOMAŢ

odstop od izvedbe
163.993,00 operacije/pred sklenitvijo
pogodbe
336.017,00 odstop od izvedbe operacije

384.813,00 odstop od izvedbe operacije
odstop od izvedbe
operacije/pred sklenitvijo
486.525,00 pogodbe
1.793.757,00

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo
Zaradi izvedenih ukrepov finančne korekcije vidnih v spodnji tabeli
sofinancerskih sredstvih zmanjša za skupnih 4.940,58 EUR.

se potreba po

Operacije, kjer je bil izrečen ukrep finančne korekcije:
vrednost
korekcije v EUR

Naziv operacije

št. NRP

Upravičenec

Izgradnja komunalne infrastrukture v delu
naselja Hrib-jug

1536-079005

Občina Loški Potok

Rekonstrukcija LC na Pristavi

1536-086022

Občina Šentjernej

1.956,97

Rekonstrukcija LC v Hrastju

1536-086033

Občina Šentjernej

1.015,92

1536-086016

Občina Hrpelje-Kozina

1.271,95

Preplastitev JP Tublje pri Hrpeljah-Brezovica
SKUPAJ

695,74

4.940,58

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve
Ni posebnih pogojev.
V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja
Celotna PU temelji na skladnem regionalnem razvoju. Vsebine so delno usmerjene v
gospodarski razvoj, predvsem pa v ohranjanje prebivalstva ob meji z Republiko Hrvaško. Pri
vseh operacijah pa je potrebno zagotoviti najmanj nevtralen vpliv na okolje.
VI. Prispevek prednostne usmeritve k enakih možnosti
Neposredne povezave ni mogoče identificirati. Je pa potrebno, tudi v skladu z določili
veljavne zakonodaje, pri posameznih operacijah, glede na njihovo vsebino, zagotoviti
smiselno upoštevanje enakih moţnosti.
VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil
Pri vseh operacijah se pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevajo naslednja izhodišča:
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode
in surovin, okoljska učinkovitost),
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-

-

okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoloţljivih tehnik, uporaba
referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov
in ločeno zbiranje odpadkov),
trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz.
strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo
V letu 2007 je teţave povzročala časovna stiska. Javni razpis je bil objavljen v sredi leta in
operacije prvega instrumenta odobrene preteţno konec avgusta, kar je povzročilo tudi niţjo
realizacijo sredstev od načrtovane.
Določene teţave povzroča tudi relativno slaba usposobljenost tako upravičencev kot
izvajalcev storitev izdelave investicijske dokumentacije na trgu in njihovo slabše poznavanje
določil izvajanja evropske kohezijske politike v novem programskem obdobju, za kar je
mogoče delne razloge najti tudi v poznem sprejemu uredb s strani pristojnih organov
Evropske Unije.
Vloge na drugi razpis, v letu 2008, so bile znatno bolje pripravljene, z izdajo sklepov z
odloţenim pogojem, na osnovi katerega so upravičenci prilagodili sofinanciranje operacij
glede na razpoloţljiva razpisana sredstva, je bilo mogoče skoraj v celoti razdeliti sredstva,
razpisana na drugem javnem razpisu.
IX. Poročilo o tekočem vrednotenju
V aprilu 2009 je bilo izdelano poročilo o Vrednotenju četrte razvojne prioritete »Razvoj
regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 20072013. Vrednotenje je bilo usmerjeno na naslednje sklope: analiza vsebine projektov, ki so se
financirali v okviru četrte razvojne prioritete; vrednotenje uspešnosti doseganja ciljev četrte
razvojne prioritete; vrednotenje uspešnosti četrte razvojne prioritete pri doseganju lizbonskih
ciljev in pri doseganju ciljev horizontalnih tem; vrednotenje učinkovitosti izvajanja ter
zaključki in priporočila.
V okviru priporočil so bila podana vsebinska priporočila, ki se nanašajo na pripravo
prihodnjih instrumentov ter izvedbena priporočila. Izvedbena priporočila so bila podana glede
spremljanja in kontrole operacij ter izplačil, priporočila, ki se nanašajo na aktualne operacije
ter priporočila za delovanje posameznih teles v okviru sistema upravljanja.
X. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja
Navodila OU za informiranje in obveščanje so začela veljati po objavi prvega instrumenta,
tako da so bila v obeh primerih upoštevana začasna navodila, ki jih je OU podal na osnovi
določil 9. členom Uredbe 1828/2006/ES.
Navodila so objavljena na spletnem naslovu www.euskladi.si in dostopna vsem
upravičencem.
Pri izvajanju kontrol po 13. členu se dodatno preverja izpolnjevanje navodil OU in po potrebi
izreka ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
XI. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek
Do 31.12.2009 so se zaključile vse operacije razen navedenih spodaj, ki bodo predvidoma
zaključene do:
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Savinjska

Instrument OP13.1.4.2.01- predvideni datum zaključka 31.1.2010
Komunalna ureditev cone P3 z izgradnjo suhega
OBČINA ROGATEC
zadrţevalnika
OBČINA BISTRICA OB
SOTLI

Spodnjeposavska

Rekonstrukcija lokalne ceste Kunšperk - Orešje

Instrument OP13.1.4.2.01- predvideni datum zaključka 31.12.2010
JV Slovenija

OBČINA ČRNOMELJ

Notranjskokraška

OBČINA ILIRSKA
BISTRICA

Savinjska

Občina Šmarje pri Jelšah

Spodnjeposavska

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz območja
naselja Dragatuš v porečju reke Kolpe
Ureditev 1.faze vodovoda Visoki Kras
Posodobitev lokalne ceste LC 406230 (BeloPristava); odsek: odcep Zibika, Dol pri Pristavi do
meje z Občino Podčetrtek

Kanalizacija Podbočje (sekundarno omreţje) in ostala
Občina Krško
infrastruktura
Instrument OP13.1.4.2.02 - predvideni datum zaključka 30.9.2010

Jugovzhodna Slovenija

OBČINA KOSTEL

Izgradnja vodovoda za naselja Krkovo nad Faro
(zaselek Grbac), Tišenjpolj in obnova in izgradnja
vodovoda za naselja Jakšiči, Potok, Planina

Jugovzhodna Slovenija

OBČINA KOČEVJE

Modernizacija dela lokalne ceste LC 171 070 Laze Podlesje - Rajndol Odsek:TR 918-Laze pri Predgradu

Jugovzhodna Slovenija
Jugovzhodna Slovenija
Obalno-kraška

OBČINA LOŠKI POTOK
OBČINA ŠENTJERNEJ
MESTNA OBČINA
KOPER

Podravska

OBČINA JURŠINCI

Preplastitev in modernizacija lokalne ceste 155051
Mostje - Vodul

Podravska

OBČINA ŢETALE

Preplastitev LC 240050 Ţetale - Trebeţ - Stopnica in
obnova odseka LC 240040 Dobrina-VarvaselaGruškovje

Podravska

OBČINA CIRKULANE

Ureditev dostopa do turističnega objekta Paradiţ in
naselja Paradiţ

Pomurska

OBČINA ČRENŠOVCI

Obnova odseka lokalne ceste LC 050010 Dolnja
Bistrica - Murska Sobota, na odseku Jula-Marof

Pomurska

OBČINA MARKOVCI

Rekonstrukcija ceste LC 328181Borovci Markovci

Savinjska

OBČINA KOZJE

Savinjska

OBČINA PODČETRTEK
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Posodobitev ceste LC 229 050
Rekonstrukcija LC na Pristavi
Rekonstrukcija ceste Gračišče - Smokvica

Posodobitev obstoječega vodovodnega sistema
Poklek pri Podsredi
Ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek - Sodna
vas
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XII. Uporaba sredstev tehnične pomoči
Sredstva tehnične pomoči se v delu uporabljajo za financiranje stroškov dela skrbnikov
pogodb, delno pa tudi za izvedbo informativnih dni v postopku izvajanja instrumentov oz.
drugih spremljajočih materialnih stroškov, vse skladno z odobrenimi projekti tehnične
pomoči.
XIII. Skladnost in združevanje (samo za programe ESS)
Ni relevantno za OP RR.
XIV. Navedba velikih projektov (tudi resolucijskih) - samo za (ESRR/KS)
Pri izvajanju te prednostne usmeritve ni predvidena izvedba velikih in/ali resolucijskih
projektov.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
V januarju 2010 je predvidena izvedba instrumenta, s katerim bodo razpisana razpoloţljiva
sredstva za leto 2010 in 2011.
Ob pripravi inštrumenta bodo smiselno upoštevana opozorila in usmeritve, ki bodo izhajali iz
Vrednotenja četrte razvojne prioritete "razvoj regij" Operativnega programa za krepitev
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.
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3.5. Tehnična pomoč
Namen tehnične pomoči OP RR je zagotoviti učinkovito izvajanje operativnega programa,
razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev ter operacij. Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo
razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne prioritete/prednostne usmeritve in operacije,
določene v okviru OP RR. Glavni cilji, ki se bodo uresničili v okviru tehnične pomoči so:
- zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro
projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil in ustrezno
administrativno usposobljenostjo upravičencev;
- zagotoviti usklajenost in razpoznavnost programa/razvojnih prioritet/prednostnih
usmeritev/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo;
- zagotoviti informiranje in osveščanje celotnega prebivalstva v Sloveniji o vlogi
Evropske unije pri sofinanciranju operacij iz KS, ESRR in ESS, njihovem delovanju
in učinkih ter tudi o moţnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev;
- zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.
Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne
prioritete/prednostne usmeritve in operacije, določene v OP RR.
Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete
Finančni napredek razvojne prioritete
5. RP
Tabela 45: Finančni napredek 5. razvojne prioritete
stanje 31.12.09

5. RP - PU 5.1.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

2007-2009

2007-2013
-

EU del
SLO del

28.003.734
4.941.836

-

-

EU in SLO del

32.945.570

-

-

-

4.676.855
825.328

-

-

16,7
16,7

EU del
SLO del
EU in SLO del

5.502.183

-

-

16,7

EU del
SLO del

13.413.762
2.367.133

-

-

47,9
47,9

EU in SLO del

15.780.895

-

-

47,9

EU del

28.003.735

598,8

208,8

100,0

4.941.836

-

-

-

EU in SLO del

32.945.570

598,8

208,8

100,0

EU del
- Operacije, potrjene preko
SLO del
javnih razpisov
EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

0

-

-

-

0

0,0

0,0

0,0

EU del
- Neposredno potrjene
SLO del
operacije
EU in SLO del

28.003.735

598,8

208,8

100,0

4.941.836

-

-

-

32.945.570

598,8

208,8

100,0

EU del
SLO del

28.003.735
4.941.836

598,8
-

208,8
-

100,0
-

EU in SLO del

32.945.570

598,8

208,8

100,0

drugi viri
skupaj
EU del

0
32.945.570
4.755.948

101,7

35,5

17,0

Pravice porabe 2007 - 2009

Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2009)*

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2009)

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
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1.1.2007 do 31.12.2009)**

840.188

-

-

-

EU in SLO del

5.596.137

101,7

35,5

17,0

EU del
SLO del

2.985.993
526.889

63,8
-

22,3
-

10,7
-

EU in SLO del

3.512.882

63,8

22,3

10,7

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do
31.12.2009 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del***

235.595

5,0

1,8

0,8

0

0,0

0,0

0,0

Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2009 do 31.12.2009)

SLO del

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2009
(kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2009) - EU del

Opombe:
* izraz potrjena operacija pomeni s sklepom organa upravljanja potrjen program tehnične pomoči za obdobje 2007-2015, ki
vključuje finančno razdelitev sredstev po letih in opredelitev 5 ključnih sklopov aktivnosti za vse upravičence (prijavlja OU v
vlogi nosilnega upravičenca);
** izraz plačila iz proračuna RS pomeni dejansko izvedena izplačila iz proračuna RS, torej sredstva, ki so zaloţena iz
proračuna RS;
*** izraz posredovani zahtevki za povračilo pomeni znesek zahtevkov za povračilo, ki so bili posredovani na organ za
potrjevanje (certifikacija in uveljavitev v zahtevkih za plačilo sledi po potrditvi teh sredstev s strani MF-PO).

V sklopu OP RR je bilo za razvojno prioriteto Tehnična pomoč namenjenih 32,9 mio EUR
(EU del in slovenska udeleţba) ali 1,64 % sredstev OP RR, kar je pod mejno vrednostjo 4%,
določeno s 1. a) odstavkom 46. člena Uredbe št. 1083/2006/ES.
Upravičenci do sredstev so notranje organizacijske enote Sluţbe Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko (organ upravljanja in enote, ki izvajajo 4. razvojno
prioriteto OP RR: Razvoj regij), ministrstva, vključena v izvajanje OP RR, Javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in Javni sklad Republike Slovenije za
podjetništvo, Agencija Republike Slovenije za tehnološki razvoj in drugi, vključeni v izvajanje
OP RR.
V letu 2009 so se izvajali s strani organa upravljanja potrjeni projekti tehnične pomoči
naslednjih upravičencev: SVLR, MG, SPS, MŠŠ, MVZT, TIA, MK.
V letu 2009 so tako sledila prva izplačila na projektih tehnične pomoči upravičencev MK,
MVZT, SPS in TIA (pri ostalih upravičencih prva izplačila segajo v leto 2007).
V sklopu programa tehnična pomoč OP RR organ upravljanja v sodelovanju z ostalimi
upravičenci izvaja naslednje aktivnosti:
OBVEŠČANJE JAVNOSTI
OU je dolţan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih
skladih v programskem obdobju 2007-2013 v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št.
1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o
splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o
Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi
spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES).
Organ upravljanja v sklopu obveščanje javnosti zajema in plačuje naslednje aktivnosti
• Dogodki zajemajo organizacijo in izvedbo različnih delavnic, seminarjev, dogodkov,
okroglih miz, konferenc, forumov, javnih natečajev ipd.
• Splet zajema celotno vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrţevanje spletne strani, katere
tematika se nanaša na izvajanje operativnih programov;
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•

Tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki z namenom povečati
prepoznavnost evropske kohezijske politike v javnosti, zajemajo oblikovanje, tisk,
potisk tiskovin/artiklov, publikacij, materialov, lektoriranje, avtorske honorarje za
avtorje ter izdelavo različnih promocijskih materialov, potiskanih skladno s celostno
grafično podobo.
• Informiranje in oglaševanje zajema izdelavo radijskih in televizijskih oglasov, objav,
naznanil, priprava ter oblikovanje, produkcijo in predvajanje radijskih in televizijskih
oddaj oz. najem oglaševalske agencije za namen zakupa medijskega prostora.
• Študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja zajemajo spremljanje ukrepov
informiranja in obveščanja javnosti, tudi spremljanje, obdelavo člankov v medijih in
izdelavo analize klipingov ter vzpostavitev info točke.
• Druge aktivnosti zajemajo predvsem izdelavo fotografskega arhiva o sofinanciranih
projektih in ostale aktivnosti, ki bodo prispevale k obveščanju in informiranju javnosti
na področju evropske kohezijske politike.
Podrobna vsebinska obrazloţitev se nahaja v poglavju 4. Informiranje in obveščanje javnosti.
Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2009 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:
• v okviru aktivnosti tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki je bilo izvedeno
mesečno oblikovanje e-novičk »Kohezijski e-kotiček«.
• V sklopu dogodkov je bilo zagotovljeno infrastruktura in gostinske storitve za izvedbo
informativnega dogodka ter tolmačenje, Forum EREF ter izvedba Projektnega seminarja.
• V sklopu aktivnosti informiranje in oglaševanje je bilo izvedeno naslednje: tiskanje
jumbo plakatov za namene medijske kampanje, izvedena je bila medijska kampanja ter
objava spletne pasice in članka v časopisu.
• V okviru aktivnosti raziskave javnega mnenja je bila izvedena ena raziskava javnega
mnenja v mesecu juliju.
• Druge aktivnosti zajemajo nakup izdelkov za izvedbo dogodkov.
V letu 2010 bo organ upravljanja predvidoma izvedel:
v okviru aktivnosti dogodki: 1 veliki informativni dogodek (predvidoma jeseni) ter
manjši dogodki,
v okviru aktivnosti tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki je predviden
nakup promocijskega materiala ter mesečno oblikovanje e-novičk,
v okviru informiranja in oglaševanja bodo objavljeni razpisi, pripravljeni prispevki,
ipd.,
v okviru študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja bo izvedena raziskava
javnega mnenja, predvidoma junija in novembra.
ŠTUDIJE IN VREDNOTENJA
Študije in vrednotenja zajemajo izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj
in poročil na področju izvajanja operativnih programov ter izdelavo projektnih in investicijskih
dokumentacij. Aktivnost vključuje storitev zunanjih izvajalcev.
Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2009 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:
• priprava študije dobrih praks partnerskega vzpostavljanja gospodarsko razvojne
infrastrukture in moţnost prenosa le teh v okvir izvajanja evropske kohezijske
politike v Sloveniji;
• vrednotenje 4. razvojne prioritete »Razvoj regij«, Operativni program za krepitev
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;
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• izdelava študije o vključenosti javnosti in spodbujanje vključevanja javnosti v
pripravo projektnih predlogov za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti na zavarovanih
območjih in območjih Natura 2000 v Sloveniji;
• analiza uspešnosti instrumenta 1.4.01 poslovne cone v okviru ukrepa 1.4
Gospodarska infrastruktura in javne storitve Enotnega programskega dokumenta v
Republiki Sloveniji za programsko obdobje 2004–2006;
• sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov.
Organ upravljanja je v letu 2009 pričel s pripravo okvirnega sporazuma za izvajanje
vrednotenj po posameznih vsebinskih sklopov v okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI), Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (OP RČV), Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (OP RR), Operativnega programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013 (OP SI-AT) in Operativnega programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madţarska 2007-2013 (OP SI-HU) v obdobju 2009-2013.
Začetek izvajanja aktivnosti in plačila se bodo začela izvajati v letu 2010.
ZAPOSLITVE/DELO
Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na
področju operativnih programov. Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z vsemi
pripadajočimi davki in prispevki), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom,
prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter druge osebne prejemke v skladu z veljavno
zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd.).
Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2009 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:
• plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih usluţbencev, zaposlenih za določen
čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog
organa upravljanja (na dan 31.12.2009 19 zaposlitev);
• pomoč študentov pri ISARR in drugih nalogah OU.
Ministrstvo za gospodarstvo je v tem sklopu v letu 2009 izvedlo in plačalo naslednje
aktivnosti:
• Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih usluţbencev, zaposlenih za določen
čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa
upravljanja (na dan 31.12.2009 13 zaposlitev).
Javni sklad RS za podjetništvo je v tem sklopu v letu 2009 izvedel in plačal naslednje
aktivnosti:
• Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih usluţbencev, zaposlenih za določen
čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa
upravljanja (na dan 31.12.2009 11 zaposlitev).
Ministrstvo za šolstvo in šport je v tem sklopu v letu 2009 izvedlo in plačalo naslednje
aktivnosti:
• Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih usluţbencev, zaposlenih za določen
čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa
upravljanja (na dan 31.12.2009 10 zaposlitev).
• Študentsko delo.
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Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v tem sklopu v letu 2009 izvedlo in
plačalo naslednje aktivnosti:
• Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih usluţbencev, zaposlenih za določen
čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa
upravljanja (na dan 31.12.2009 20 zaposlitev).
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (MG) je v tem sklopu v letu 2009
izvedla in plačala naslednje aktivnosti:
• Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih usluţbencev, zaposlenih za določen
čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa
upravljanja (na dan 31.12.2009 4 zaposlitve).
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (MVZT) je v tem sklopu v letu
2009 izvedla in plačala naslednje aktivnosti:
• Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih usluţbencev, zaposlenih za določen
čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa
upravljanja (na dan 31.12.2009 4 zaposlitve).
Ministrstvo za kulturo je v tem sklopu v letu 2009 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:
• Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih usluţbencev, zaposlenih za določen
čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa
upravljanja (na dan 31.12.2009 6 zaposlitev).
Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi letih 2010-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične
pomoči.
UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE
Prostori, oprema, materiali zajemajo najem, vzdrţevanje in upravljanje pisarniških prostorov,
nakup in amortizacijo pisarniške opreme (telekomunikacije, pohištvo idr.), nakup pisarniškega
materiala, nakup računalnikov in pripadajoče opreme, nakup in montaţo pisarniškega pohištva
ipd. Izobraţevanje in usposabljanje zajema udeleţbo in organizacijo izobraţevanj in
usposabljanj. Delovna srečanja zajemajo razna delovna srečanja, izmenjave dobrih praks ipd.
Razne storitve upravljanja in izvajanja vsebujejo različne storitve, kot so kontrole na kraju
samem, prevajalske storitve, udeleţbo na različnih srečanjih, pravno, finančno in drugo
svetovanje, poleg tega še delovanje nadzornega odbora.
Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2009 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:
• v okviru aktivnosti organizacija srečanj nadzornega odbora so nastali stroški najema
dvorane, zagotovitev snemanja, prevajanje in osveţitev v obliki prigrizkov in drugi
stroški;
• aktivnost najem in vzdrževanje pisarniških prostorov ter telekomunikacijske opreme;
• aktivnost dobava pisarniškega materiala;
• aktivnost izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v organu upravljanja, tako doma
kot tudi v tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice ipd.;
• V okviru aktivnosti kontrola na kraju samem so nastali stroški kot so potni stroški,
dnevnice itd;
• aktivnost dobava administrativne opreme;
• nakup in montaţa pisarniškega pohištva;
• aktivnost strokovno, pravno, finančno in drugo svetovanje OU;
• aktivnost prevajanje dokumentov;
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•

v okviru aktivnosti delovni sestanki in delovna srečanja organa upravljanja so nastali
stroški najema prostora, potni stroški, stroški pogostitev, namestitve, prevajanje in
drugi stroški.

Ministrstvo za gospodarstvo je v tem sklopu v letu 2009 izvedlo in plačalo naslednje
aktivnosti:
• Izobraţevanje in usposabljanje.
Javni sklad RS za podjetništvo je v tem sklopu v letu 2009 izvedel in plačal naslednje
aktivnosti:
• Izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih;
• Najem in vzdrţevanje pisarniških prostorov in opreme;
• Udeleţba na delovnih srečanjih, delovnih sestankih, preverjanje izvajanja investicije na
kraju samem, ipd.;
• Nakup pisarniškega materiala;
• Nakup računalniške opreme.
Ministrstvo za šolstvo in šport v tem sklopu v letu 2009 ni izvajalo aktivnosti.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v tem sklopu v letu 2009 izvedlo in
plačalo naslednje aktivnosti:
• Nakup, servisiranje in vzdrţevanje računalniške (administrativne opreme);
• Izdatki za blago in storitve;
• Izobraţevanje in usposabljanje.
Javna agencija RS za tehnološki razvoj (MG) v tem sklopu v letu 2009 ni izvedla in plačala
nobenih aktivnosti.
Javna agencija RS za tehnološki razvoj (MVZT) je v tem sklopu v letu 2009 izvedla in
plačala naslednje aktivnosti:
• Dobava administrativne opreme.
Ministrstvo za kulturo je v tem sklopu v letu 2009 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:
• Računalniška in pisarniška oprema;
• Pravno, finančno in drugo svetovanje;
• Izobraţevanje in usposabljanje;
• Udeleţba na delovnih srečanjih, izmenjava dobrih praks, delovnih sestankih,
preverjanje na terenu, ipd.
Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi letih 2010-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične
pomoči.
INFORMACIJSKI/RAČUNALNIŠKI SISTEMI
Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrţevanje informacijskega sistema za spremljanje in
vrednotenje ter nakup in najem licenc, nakup programske in strojne opreme za informacijski
sistem za spremljanje in vrednotenje operativnih programov.
Organ upravljanja je v skladu z zahtevami uredbe 1083/2006/ES, 1828/2006/ES in Uredbe o
izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v
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programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l.RS, št. 17/09, 40/09) dolţan vzpostaviti referenčni
informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov.
Cilji vlaganj organa upravljanja v sistem ISARR, so:
• Podpreti procesne in poročevalske zahteve skladov EU v finančni perspektivi 20072013, ki predstavljajo tako nadgradnjo obstoječega IS ISARR, kot nadaljnji razvoj IS v
smeri podpore do najniţjih ravni izvajanja programov - operacij (upravičenci);
• Izboljšati učinkovitost dela vseh posameznikov vpletenih v kohezijsko politiko oziroma
operativne programe, kar predstavlja moţnost za izredno visoke prihranke časa za vse
udeleţence v procesih črpanja sredstev EU. Zaradi tega je ključni vidik nadaljnjega
razvoja ISARR povečanje učinkovitosti dela njegovih uporabnikov;
• Zagotoviti trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR za kar je potrebno vzpostaviti
mehanizme, ki bodo zagotavljali trajno zanesljivost in varnost ter dolgoročno
primernost informacijskega sistema ISARR.
Podrobna vsebinska opredelitev aktivnosti se nahaja v poglavju 2.7. Postopki spremljanja.
Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči
vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP) in integralne proračunske postavke.
Napredek pri izvajanju tehnične pomoči OP RR
Tabela 45: Fizični napredek 5. razvojne prioritete - TP
Doseţena
Doseţena
Izhodiščno Načrtovana Doseţena
vrednost
vrednost
Vrsta
Merska stanje
vrednost
vrednost
20072008
kazalnika enota
2007
2013
2007
2008

Doseţen Doseţena
a
vrednost
vrednost
20072009
2009

Šifra Naziv
število
1
izvedenih
Rezultat Število
0
61
2
1
3
7
10
dogodkov
število
2
izvedenih
Rezultat Število
0
34
4
3
7
4
11
študij
število
3
izvedenih
Rezultat Število
0
9
0
0
0
1
1
vrednotenj
nove
4
Rezultat Število
0
101
22
59
81
6
87
zaposlitve**
število sej
5
nadzornega Rezultat Število
0
17
1
1
2
1
3
odbora
obiski
258.324*
6
spletne
Učinek Število
0
210.000
0
92.689
92.689
165.635
**
strani*
Vir: Program tehnične pomoči OP RR, šifra »OP1301.5.01«, preglednica prikazuje kumulativne vrednosti
kazalnikov (leti 2007-2008)
* spletna stran v letu 2007 ni delovala, delovala pa je www.svlr.gov.si
** kazalnik nove zaposlitve vključuje vse zaposlitve (vsa ministrstva, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), ki so vključena v
izvajanje evropske kohezijske politike, in ki so financirane iz tehnične pomoči.

*** Vrednost predstavlja četrtino doseţene vrednosti OP ROPI, OP RR in OP RČV
Vir: Program tehnične pomoči OP ROPI, šifra »OP1303.7.01«, preglednica prikazuje kumulativne vrednosti kazalnikov
(2007-2009).
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Cilji/kazalniki v letu 2009 v okviru razvojne prioritete tehnična pomoč.
Kazalnik »nove zaposlitve« (uteţ 45 %) ni bil doseţen v celoti v primerjavi z načrtovanimi
zaposlitvami 101 do leta 2009. V letu 2009 je bilo na podlagi programa tehnične pomoči OP
RR, šifra »OP1301.5.01« predvidenih 28 novih zaposlitev, vendar se je na novo zaposlilo le 6
oseb. Pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah),
vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je bilo v letu 2009 zaposlenih 87 oseb.
Zaposlitve se izvajajo dekoncentrirano. OU v letu 2009 ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ
do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo v skladu s
predvidevanji.
Kazalnik »število izvedenih študij« (uteţ 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2009 ni bil
doseţen v celoti, saj je bilo izvedenih 11 študij od predvidenih 13 za obdobje 2007-2009. OU
izvaja študije koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik brez teţav doseţen v nadaljevanju
izvajanja evropske kohezijske, saj bo potreba po izvedbi študij temu ustrezno sledila.
Kazalnik »število izvedenih vrednotenj« (uteţ 15 %) primerjalno z načrtovanim do leta 2009
ni bil v celoti doseţen, saj je bilo izvedeno eno vrednotenje od predvidenih 2 za obdobje
2007-2009. OU izvaja vrednotenja koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik doseţen v
prihodnjih letih, ko bo izvajanje evropske kohezijske politike v polnem teku in bodo
vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila. Organ upravljanja je v
letu 2009 pričel s pripravo okvirnega sporazuma za izvajanje vrednotenj po posameznih
vsebinskih sklopih.
Kazalnik »število izvedenih dogodkov« (uteţ 15 %) primerjalno z načrtovanim do leta 2009
ni bil doseţen, saj je bilo izvedenih 10 dogodkov od predvidenih 18 za obdobje 2007-2009.
OU izvaja dogodke tako v sklopu obveščanja in informiranja javnosti kot v sklopu
izpopolnjevanja, usposabljanja udeleţencev pri porabi sredstev evropske kohezijske politike.
Kazalnik »obiski spletnih strani3« (uteţ 5 %) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2009
močno preseţen, zabeleţenih je bilo 258.324 obiskov na spletnih straneh www.euskladi.si od
predvidenih 16.800 za obdobje 2007-2009 za OP RR. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za
spletne strani, ki se nanašajo na vse tri operativne programe cilja 1 in na cilj 3, kar pomeni, da
smo v tem sklopu morali upoštevati pribliţno ¼ vrednosti obiskov, to je 165.635 obiskov za
leto 2009 za OP RR. V letu 2009 je bilo na spletni strani www.euskladi vseh obiskov
662.541. V obdobju 2007-2009 je bilo skupaj 1.033.300 obiskov. OU izvaja obveščanje
javnosti koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik preseţen tudi v prihodnjih letih
Kazalnik »število sej nadzornega odbora« (uteţ 5%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta
2009 delno doseţen, saj so bili izvedeni 3 nadzorni odbori (redne seje) od predvidenih 5 za
obdobje 2007-2009. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za organizacije skupnih NO za OP
RR in OP ROPI.

3

V naslednjih letih bo pri tem kazalniku prišlo do spremembe.
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Zaključek
Ocenjujemo, da se sredstva tehnične pomoči sicer porabljajo v skladu s predvidevanji, pri
čemer pa je eden izmed glavnih problemov ta, da realizacija izplačil ne sledi dinamiki porabe,
predvideni v projektih tehnične pomoči. V letu 2009 so se sicer začele izvajati praktično vse
podporne aktivnosti tehnične pomoči, katerih poraba pa bo v polni meri sledila v letu 2010 in
naslednjih letih.
Na področju kadrovsko-administrativne usposobljenosti ključnih akterjev pri izvajanju OP
RR (ministrstva, javni sklad in javna agencija, vključeni v izvajanje OP RR). Ocenjujemo, da
se je vzpostavila ustrezna upravna kadrovska struktura (v projektih predvidenih 99 zaposlitev,
medtem ko je v programu pri kazalniku predvidenih 101 zaposlitev, od tega je do 31.12.2009
izvedenih 87) z zagotovljenimi sredstvi za usposabljanje za delo na področju OP RR in za
ostale podporne aktivnosti. V letu 2010 bodo izvedene tudi preostale zaposlitve na ostalih
organih. Ocenjujemo, da so vzpostavljeni ustrezni upravni pogoji za izvajanje operativnega
programa.
Na področju razvoja informacijskega sistema ISARR so se vzpostavili ustrezni pogoji za
nadgradnjo sistema in prilagoditev izvajanju OP RR, del aktivnosti bo v letu 2010 in naslednjih
letih financiran iz sredstev tehnične pomoči OP RR, kar bo pripomoglo k polni operativnosti
sistema v novem programskem obdobju. Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS
se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v
NRP).
Na področju razvoja informacijskega sistema ISARR so se vzpostavili ustrezni pogoji za
nadgradnjo sistema in prilagoditev izvajanju OP RR, del aktivnosti bo v letu 2010 in
naslednjih letih financiran iz sredstev tehnične pomoči OP RR, kar bo pripomoglo k polni
operativnosti sistema v novem programskem obdobju.
Na področju obveščanja javnosti, ki ga izvaja OU (SVLR) koncentrirano, smo na OU v letu
2009 začeli s ključnimi aktivnostmi za povečanje osveščenosti širše in posebnih javnosti
(spletna stran, veliki informativni dogodki, delavnice, medijska kampanja, izhajanje
mesečnika ipd.), ki se bodo nadaljevale v letu 2010 in naslednjih letih. Ocenjujemo, da se
aktivnosti izvajajo v skladu s predvidevanji v komunikacijskem načrtu.
Na področju študij in vrednotenj, ki jih OU (SVLR) izvaja koncentrirano, so bile v letu 2009
financirane študije. Ocenjuje, da se bodo aktivnosti v polni meri začele izvajati v letu 2010 in
naslednjih letih v skladu z načrti vrednotenj in tudi v skladu z »ad hoc« potrebami, ki se bodo
izkazale pri izvajanju evropske kohezijske politike.
Zaradi varčevalnih ukrepov vlade Republike Slovenije z dne 19.02.2009 (41003-3/2009/44)
cilji na projektu št. 1536-07-0046 Tehnična pomoč v okviru OP RR – Operativni program
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 niso bili v celoti doseţeni,
zato je bila realizacija za leto 2009 niţja od predvidene predvsem na področju obveščanja
javnosti, upravljanja in izvajanja (izobraţevanja) ter zaposlitve/delo.
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4. Informiranje in obveščanje javnosti
4.1. Uvod
Organ upravljanja je v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8.
decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu
ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za
regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES) dolţan izvajati ukrepe informiranja in
obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.
V letu 2009 je bila izvedena večina načrtovanih komunikacijskih aktivnosti, ki so podrobneje
predstavljene v nadaljevanju poročila. Na tem mestu velja poudariti, da se je v letu 2009
povečalo število anketirancev, ki pozitivno ocenjujejo učinek evropskih sredstev na razvoj
Slovenije. Rezultati ankete, ki je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu, so pokazali, da
60% vprašanih pozitivno ocenjuje učinek evropskih sredstev na razvoj Slovenije, od tega jih
19% meni, da imajo omenjena sredstva velik pozitiven učinek.
V letu 2009 je bila izvedena tudi medijska kampanja na temo EU sredstev v Sloveniji. V
okviru tri mesece trajajoče kampanje, ki je potekala od konca marca do konca junija, je bilo
za spot Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 20072013 (OP RR) izvedenih 179 televizijskih in 357 radijskih objav ter 102 t.i. jumbo plakatov
na temo OP RR.
V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni ukrepi s področja informiranja in obveščanja
javnosti o izvajanju OP RR za obdobje 2007-2013, ki so bili izvedeni v letu 2009.
OU je tudi v letu 2009 izvedel t.i. minimalne oz. osnovne ukrepe s področja informiranja in
obveščanja javnosti, ki so predvideni v uredbi 1828/2006 (2. odstavek 7. člena), in sicer:
- vsaj ena obsežna informacijska dejavnost na leto,
- obešenje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega
OU,
- elektronska ali drugačna objava seznama upravičencev, imen operacij in
zneska javnih sredstev (http://www.euskladi.si/razpisi/).
Poleg tega je OU izvedel še druge ukrepe informiranja in obveščanja javnosti, ki bodo
natančneje predstavljeni v nadaljevanju poročila, in sicer med drugim:
- vzdrţevanje ter aţuriranje spletne strani o evropski kohezijski politiki v Republiki
Sloveniji na naslovu www.euskladi.si, ki je od njene postavitve (sredina marca
2008) zabeleţila več kot milijon obiskov;
- izvedena raziskava javnega mnenja4 o poznavanju in moţnostih črpanja
evropskih sredstev v Sloveniji,
- snemanje in predvajanje 10 radijskih oddaj5 o evropski kohezijski politiki in
moţnostih črpanja sredstev, ki so se predvajale na mreţi 14 regionalnih radijskih
postaj,
44
5

http://www.euskladi.si/publikacije/raziskave/download/Porocilo%20JN09.pdf
http://www.euskladi.si/publikacije/oddaje/
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-

-

izvedba medijske kampanje s predvajanjem TV in radijskega spota ter objavo
jumbo plakatov o predstavitvi OP RR,
oblikovanje in pošiljanje enajstih številk elektronskega biltena z naslovom
Kohezijski e-kotiček6,
soorganiziranje Evropskega regionalnega gospodarskega foruma skupaj s
Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim zdruţenjem v Novi Gorici, sporočila
za javnost ob pomembnejših dogodkih s področja delokroga Sektorja za Evropski
sklad za regionalni razvoj,
sporočila za javnost ob potrditvi javnih razpisov, ob pomembnejših dogodkih, itd.

Sprememba Komunikacijskega načrta
V letu 2009 je bil dopolnjen Komunikacijski načrt informiranja in obveščanja javnosti o
izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013, o čemer je bil na
zasedanju 29. maja 2009 predhodno seznanjen tudi nadzorni odbor za OP RČV. Omenjena
sprememba se je nanašala na pojasnilo v okviru poglavja 5, in sicer da se izvedba t.i.
osnovnega informativnega paketa nanaša na neposredno potrjene operacije v okviru OP
ROPI.

4.2. Obvezni oz. osnovni ukrepi informiranja in obveščanja po Uredbi
Evropske komisije (ES) št. 1828/2006
OU je tudi v letu 2009 izvedel t.i. osnovne oz. obvezne ukrepe s področja informiranja in
obveščanja javnosti, ki so predvideni v uredbi 1828/2006 (2. odstavek 7. člena) in bodo v
nadaljevanju tudi natančneje predstavljeni.
Obsežna informacijska dejavnost
OU je med drugim zadolţen za organizacijo velikega informativnega dogodka za vsakega
izmed treh operativnih programov. Osnovni namen omenjenih dogodkov je v prvi vrsti
seznaniti širšo javnost z izvajanjem operativnih programov.
V okviru velikega informativnega dogodka OP RR 2009, ki smo ga izvedli na Brdu pri
Kranju v mesecu oktobru, je bilo predstavljeno izvajanje OP RR. Osnovni namen dogodka je
bil v prvi vrsti seznaniti širšo javnost z moţnostjo sofinanciranja operacij v okviru OP RR iz
sredstev ESRR, še posebej v spremenljivi gospodarski in finančni situaciji. Na dogodku je bil
predstavljen napredek pri izvajanju OP RR in črpanju sredstev iz ESRR, kjer je bil med
drugim izpostavljen velik obseg ţe razpisanih sredstev, vključno s področjem konkurenčnosti
gospodarstva in raziskovalne odločnosti, kar potrjuje velik razvojni pomen teh sredstev. V
osrednjem delu dogodka so bili tudi predstavljeni posamezni projekti sofinancirani iz ESRR,
v zadnjem delu pa je sledil ogled posameznih projektov na terenu v bliţnji okolici.
Informativni dogodek je zaznamovala številčna udeleţba, poleg domačih strokovnjakov sta se
dogodka udeleţila tudi predstavnika Generalnega direktorata za regionalno politiko. Tako je
bilo ustvarjeno pravo okolje za izmenjavo strokovnih mnenj in izpostavitev ključnih
problemov, ki bo omogočilo iskanje ustreznih rešitev in izboljšanje izvajanja OP RR, npr. z
instrumenti finančnega inţeniringa, ki bi koristili predvsem malim in srednje velikim
podjetjem. Za prihodnje so bile nakazane tudi moţnosti izboljšav črpanja v smislu izboljšanj

6

http://www.euskladi.si/publikacije/ekoticek/
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izvedbe projektov na terenu, v pospešitvi in optimizaciji administrativnih postopkov ter v še
okrepljenem informiranju in komuniciranju na vseh ravneh izvajanja OP RR.
Na koncu velja poudariti, da je izvedba dogodka v času teţkih gospodarskih in finančnih
razmer še dodatno potrdila pomen sredstev in ciljev OP RR. Dogodek je bil tudi medijsko
odmeven.
Izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega OU
V skladu z nacionalno zakonodajo je v Republiki Sloveniji pred vsakim poslopjem drţavnega
organa (in ne zgolj organa upravljanja) zastava Evropske unije skupaj z nacionalno zastavo
izobešena skozi vse leto – torej tudi v tednu ob 9. maju – Dnevu Evrope.
Objava seznama upravičencev
Sektor za Evropski sklad za regionalni razvoj v vlogi OU za področje ESRR je v skladu z
določili t.i. izvedbene uredbe 1828/2006 kot tudi priporočili in smernicami COCOF-a
pripravil seznam upravičencev za projekte, ki so sofinancirani iz ESRR. Seznam je objavljen
od junija 2008 na spletni strani, ki je namenjena evropski kohezijski politiki v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 ter o tem obvestil tudi predstavnike Evropske
komisije. Tako je bila Slovenija uvrščena v t.i. zeleno območje oz. navedena kot drţava, ki je
v predvidenem roku objavila seznam upravičencev
(http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/index_en.htm).
Seznam
upravičencev
je
objavljen
na
spletni
strani
http://www.euskladi.si/razpisi/default.aspx. Ob omenjenem seznamu je med drugim tudi
navedeno, da sprejetje financiranja pomeni tudi sprejem dejstva, da bodo upravičenci
vključeni v seznam upravičencev, ki bo poleg naziva upravičenca vseboval tudi naziv
operacije in višino dodeljenih sredstev. V Sektorju za Evropski sklad za regionalni razvoj
dopolnjujemo seznam, kar pomeni, da je le-ta posodobljen vsakič, ko nam posredniško telo
posreduje seznam upravičencev za potrjene projekte v okviru javnih razpisov oz. ob izdaji
odločbe za neposredno potrditev operacije. Ob koncu leta 2009 je bilo tako na seznamu
upravičencev za OP RR skoraj 1500 operacij iz vseh razvojnih prioritet in prednostnih
usmeritev OP RR.

4.3. Uresničevanje komunikacijskega načrta
OU je uspešno uresničil tudi aktivnosti, ki jih je predvidel v komunikacijskem načrtu za leto
2009. Priloţena tabela je neposredno povzeta iz komunikacijskega načrta.
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Tabela 46: Koledar izvedbe aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti
leto

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

X

X

X

X

X

X

X

X

komunikacijsko
orodje
splet
objava seznama upravičencev

X

X

X

X

X

X

X

X

X

oblikovanje

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

seznama

prejemnikov

elektronskih sporočil

informiranje in oglaševanje

odnosi z javnostmi oz. sodelovanje z

X

mediji
oblikovanje celostne grafične podobe

X

tiskano in elektronsko gradivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

promocijski izdelki

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

medijski in multimedijski izdelki

dogodki

X

X

X

X

X

X

X

X

X

izobraževanje in usposabljanje

X

X

X

X

X

X

X

X

X

dodatne oblike informiranja javnosti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

in ciljnih skupin
Raziskave javnega mnenja
Študije in vrednotenja

X

X

Spletne strani
V letu 2009 smo s pomočjo spletne strani http://www.euskladi.si nadaljevali z obveščanjem
javnosti o kohezijski politiki v Sloveniji. Na omenjeni strani lahko obiskovalci poleg
osnovnih informacij o OU, najdejo tudi vse najpomembnejše dokumente za novo programsko
obdobje 2007-2013, predstavljeni so tudi projekti, objavljeni razpisi, seznami upravičencev,
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novice (vključno z arhivom le-teh). Od postavitve spletne strani sredi marca 2008 je bilo do
konca leta 2009 zabeleţenih 1.033.300 obiskov, od tega je bilo 662.541 obiskov samo v letu
2009.
Oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil
OU je dopolnjeval oblikovani seznam elektronskih naslovov, s pomočjo katerih naslovnikom
pošilja elektronsko publikacijo z naslovom Kohezijski e-kotiček, obvešča pa jih tudi o
aktualnih izobraţevanjih in usposabljanjih na področju evropske kohezijske politike kot tudi o
organizaciji različnih delovnih srečanj, sestankov kot tudi sejah nadzornih odborov. Seznam
elektronskih naslovov se širi, saj se je na spletni strani www.euskladi.si moţno prijaviti na ekohezijski kotiček. OU pa ima odprt tudi posebni poštni predal euskladi.svlr@gov.si, ki je
objavljen tudi v samih e-novicah in lahko vsi, ki imajo kakršno koli vprašanje le-tega
naslovijo na omenjeni naslov oziroma se lahko prijavijo za prejemanje e-novic. Ob koncu leta
2009 je bilo v bazi naslovnikov 1650 prejemnikov, od tega se je v omenjenem poročevalskem
obdobju na novo prijavilo 278 prejemnikov.
Informiranje in oglaševanje
V okviru tega sklopa je v letu 2009 potekala medijska kampanja od marca do junija., Po
televizijskih in radijskih postajah se je po celotni Sloveniji predvajal 40-sekundni spot s
predstavitvijo vsebine OP RR in sloganom »Dinamične regije za Slovenijo priloţnosti«.
Vzporedno se je kampanja odvijala tudi preko zunanjega oglaševanja t.i. »jumbo« plakatov.
Spot je bil na različnih televizijskih postajah (nacionalnih in regionalnih) predvajan 179- krat
(GTV, TV Primorka, NET TV, Vaš kanal, Vaša televizija VTV, RTV SLO 1, RTV SLO 2,
POP TV in KANAL A), na različnih radijskih postajah (nacionalnih in regionalnih) pa 357krat (Radio Hit, Radi Val 202, 1. Program, Radio Center, Radio Viva, Radio Maxi, Radio
Triglav, Radio Krka, Radio Alpski val, Radio studio D in Radio Capris). Predstavitev preko
»jumbo« plakatov pa je bila na 102 lokacijah po celotnem ozemlju Republike Slovenije.
Posnetih in predvajanih je bilo tudi 10 radijskih oddaj7, ki so se predvajale v mreţi 14
regionalnih radijskih postajah po vsej Sloveniji. V okviru omenjenih oddaj so predstavniki
prejemnikov sredstev podrobneje predstavili svoje izkušnje pri koriščenju evropskih sredstev.
Odnosi z javnostmi oz. sodelovanje z mediji
Z namenom boljše in podrobnejše seznanjenosti novinarjev v Sloveniji s črpanjem sredstev iz
ESRR, potrjenimi operacijami kot tudi s samim postopkom pridobivanja sredstev je Sektor za
Evropski sklad za regionalni razvoj medije obveščal s sporočili za javnost. Omenjena
sporočila so bila medijem posredovana predvsem ob potrditvi javnih razpisov in drugih
pomembnih dogodkih. Poleg poslanih sporočil na horizontalni ravni s strani Sektorja za
Evropski sklad regionalni razvoj je bilo posredovano 19 sporočil za javnost, predvsem ob
potrditvi instrumentov za izvajanje OP RR.

7

http://www.euskladi.si/publikacije/oddaje/
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Tiskano in elektronsko gradivo
Tiskano gradivo
V tekočem letu sta bila natisnjena »jumbo« plakat (102 izvodov) in plakat (200 izvodov) s
predstavitvijo vsebine OP RR. Izdelani so bili tudi bloki, ki so bili razdeljeni udeleţencem na
različnih dogodkih (2000 izvodov).
Elektronsko gradivo
Organ upravljanja je v letu 2009 izdal 11 številk elektronskih novic z naslovom Kohezijski ekotiček8, ki vsebuje informacije o odprtih razpisih ter napovedi razpisov, kontaktnih osebah,
primerih dobrih praks, napovedih različnih izobraţevanj, dogodkov, delavnic kot tudi o
drugih aktualnih informacijah. Še posebej je izpostavljeno poročanje o izbranih primerih
dobrih praks ESRR z različnih vsebinskih področij OP RR. Omenjene novice so bile ob
koncu leta naslovljene na 1650 prejemnikov elektronskih sporočil. Med omenjenimi
prejemniki so zajete vse v komunikacijskem načrtu zajete ciljne skupine. V letu 2009 se je na
omenjene novice na novo prijavilo 278 prejemnikov omenjenih novičk.
Promocijski izdelki
V letu 2009 je bilo zaradi varčevalnih ukrepov oz. gospodarske krize izdelano manj
promocijskih izdelkov z grafično podobo skladov. V tekočem letu so bili od promocijskega
gradiva potiskani kemični svinčniki. Omenjeno gradivo je bilo uporabljeno na različnih
dogodkih.
Medijski in multimedijski izdelki
V okviru različnih dogodkov je bilo gradivo shranjeno tudi na DVD kot tudi na USB ključih,
kjer so udeleţenci našli tudi druge koristne informacije – npr. vsebino operativnih programov,
navodila organa upravljanja za novo programsko obdobje, različni gradivo v pdf obliki.
Dogodki
Poleg velikega informativnega dogodka na Brdu pri Kranju je Organ upravljanja kot
soorganizator sodeloval pri Evropskemu regionalnemu gospodarskemu forumu v Novi Gorici
z naslovom »Developing Human Capital and Managing Migration for more Competitive
European Regions«.
Dodatne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin
OU je v vsakem sektorju določil kontaktno osebo, ki je zadolţena za posredovanje informacij
potencialnim upravičencem kot tudi posredniškim telesom in drugim organom, ki sodelujejo
pri izvajanju operativnih programov. V Sektorju za Evropski sklad za regionalni razvoj smo
odgovorili na več kot 60 pisnih vprašanj, ki jih lahko v splošnem razdelimo na tri področja a)
vprašanja v zvezi z ukrepi informiranja in obveščanja javnosti, b) vprašanja o moţnostih
črpanja sredstev iz OP RR in najavah razpisov in c) novinarska in druga vprašanja glede
realizacije in napovedi črpanja sredstev. Prav tako smo odgovorili na številna vprašanja ustno
po telefonu. Z namenom boljše informiranosti smo tudi na spletni strani objavili seznam
najpogostejših vprašanj in odgovorov nanje v zvezi z Navodili za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.
Raziskave javnega mnenja
Konec junija 2009 je bila izvedena telefonska anketa9 o evropski kohezijski politiki v
Sloveniji. V anketi je bil zajet reprezentativen vzorec, v katerem je sodelovali 1500
88
9

http://www.euskladi.si/publikacije/ekoticek/
http://www.euskladi.si/publikacije/raziskave/download/Porocilo%20JN09.pdf
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anketirancev. V primerjavi z letom poprej je v anketi v letu 2009 bistveno večji deleţ
anketiranih, ki pozitivno ocenjujejo vpliv evropskih sredstev za razvoj Slovenije.
Rezultati ankete namreč kaţejo, da imajo evropska sredstva na razvoj Slovenije po mnenju
večine sodelujočih v anketi ugoden, pozitiven učinek, o čemer je prepričanih 60 % vprašanih,
od tega je 19 % takih, ki menijo, da imajo omenjena sredstva celo velik pozitiven učinek.
Razmeroma dobro poznani so tudi evropski programi, razpisi oz. moţnosti, ki so na voljo
različnim ciljnim skupinam. Namreč vsaj eno izmed omenjenih moţnosti oz. evropskih
razpisov pozna več kot 60 % vprašanih.
Izmed več navedenih razpisov je najbolj prepoznaven razpis za izobraţevanje zaposlenih, ki
ga je navedlo 52 % vprašanih, s po 42 % prepoznavnosti sledita razpisa za sofinanciranje
raziskav in razvoja v podjetjih in gospodarsko-razvojna središča (npr. tehnološki parki). Na
tretje mesto po prepoznavnosti se je s 37 % uvrstil razpis za trajnostno rabo energije.
V okviru preverjanja stopnje zanimanja za posamezne razpise se je izkazalo, da je med
anketiranci največ zanimanja, in sicer 45 %, za razpise s področja trajnostne rabe energije ter
s področja subvencioniranja zaposlitev, za katere je zanimanje izkazalo 42 % vprašanih.
Druge aktivnosti
V okviru t.i. drugih aktivnosti je bila izvedena nabava namiznih plastičnih stojal, ki se
uporabljajo za različne dogodke, kamor se vpisujejo imena in priimki.
V Sektorju Evropski sklad za regionalni razvoj so bili pripravljeni številni opomniki in
vsebinska poročila za namene delovanja OU kot celote.
Tabela 47: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2009
Kazalniki
1) število obiskov spletne
strani

št.
obiskov

2)
število
izvedenih
dogodkov po uredbi11

št.
dogodkov

3)
število
dogodkov12

št.
dogodkov

drugih

4) odstotek vprašanih, ki
pozitivno
ocenjujejo
prispevek
evropske
kohezijske politike

%

5) število
natisnjenih

-

št.
izvodov

tiskovin-

št.
izvodov

tiskovin

6)
število
distribuiranih

7) število radijskih oddaj

št.

2007

2008

Doseţek
Cilj10
Izhodišče
Doseţek
Cilj
Izhodišče
Doseţek
Cilj
Izhodišče
Doseţek
Cilj

0
70.000
0
0
8
0
1
20
0
0
>50%

370.759
70.000
0
1
8
0
3
20
0
20,9%
>50%

Izhodišče

0

0

Doseţek
Cilj
Izhodišče
Doseţek
Cilj
Izhodišče
Doseţek

0
10.000
0
0
10.000
0
10

4.000
10.000
0
930
10.000
0
10

2009
662.541
70.000
1
8
0
1
20
0
60%
>50%
0
2.300
10.000
0
750
10.000
0
10/536

Skupaj
1.033.300
70.000
0
2
8
0
5
20
0
60%
>50%
0
6.300
10.000
0
1680
10.000
0
30/536

Naveden je podatek, ki ga je potrebno doseči najkasneje ob zaključku programskega obdobja (vsi trije OP-ji skupaj).
Informativni dogodki, ki jih predvideva uredba 1828/2006, v okviru katerih so predstavljeni doseţki posameznega operativnega programa .
Ciljne vrednosti so predvidene za vse tri OP-je za celotno programsko obdobje;druga številka je predvideno število tovrstnih dogodkov zgolj
za OP RR na koncu programskega obdobja. Enako velja tudi za kazalnika 9 in 10.
12
Drugi dogodki, kot so na primer: različni seminarji, delavnice, okrogle mize, delovna srečanja ipd.
10
11
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in spotov13

oddaj

8) število naslovnikov
elektronskih sporočil

št.
naslovnikov

9) število posredovanih
elektronskih sporočil z
informativno vsebino
10) število objavljenih
člankov in televizijskih
prispevkov kot rezultat
dogodkov

št.
sporočil
št.
člankov/TV
prispevkov

Cilj
Izhodišče
Doseţek
Cilj
Izhodišče
Doseţek
Cilj
Izhodišče
Doseţek
Cilj

70
0
0
1.000
0
25
800
0
5
60/20

70
0
1.400
1.000
0
60
800
0
7
20

Izhodišče

0

0

70
0
1650
1.000
0
64
800
0
8
20
0

70
0
1.650
1.000
0
149
800
0
20
20
0

Tabela 48: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih za leto 2009
splet
informiranje in oglaševanje
oblikovanje celostne grafične
podobe
tiskano in elektronsko gradivo in
promocijski izdelki
medijski in multimedijski izdelki
dogodki
raziskave javnega mnenja
študije in vrednotenja
druge aktivnosti
SKUPAJ

2009
/

Skupaj (2007-2015)

99.604,44

40.0000,00
574.490,00

/

/

752,00

582.160,00

/

46.080,00
849.070,00
11.200,00
15.000,00
70.000,00
2.200.000,00

26.161,95
3.180

/
820,80
130.519,19

13

V letu 2009 je bilo poleg 10 radijskih oddaj v okviru medijske kampanje za OP RR izvedenih 536 objav TV in radijskih
spotov, od tega 179 televizijskih in 357 radijskih.
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Priloga 1: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE
V LP je posebej izpostavljena dejavnost, ki se smatra kot dobra praksa na programski ali
projektni ravni.
Drţava:

SI0 Slovenija

Regija:

SI022 Gorenjska

Operacija:

Razvoj hibridne jahte Greenline

Trajanje:

13 mesecev

Cilj:

Razvoj hibridne jahte omogoča uresničevanje naslednjih ciljev: odpiranje
(kreiranje) novega trţnega segmenta (razvoj blagovne znamke), prispevanje
k čistejšemu okolju, dviganje ugleda podjetja Seaway Group, povečanje
vlaganja v raziskave in razvoj (povečanje števila ljudi v RR oddelkih in s
tem povečanje razvojnega potenciala, osvajanje novih tehnologij in
adaptiranje osvojenih tehnologij.

Financiranje:

Skupaj stroški
€ 503.300,00
Prispevek EU
€ 255.000,00
Prispevek nacionalnih organov
€ 45.000,00
Lokalni viri
€0
Zasebni viri
€ 203.300,00
Ime:
g. Jani Grašič
Organizacija:
Seaway Group, Navtično podjetje, d.o.o.
Naslov:
Zapuţe 10a, 6275 Begunje
E-pošta:
info@seaway.si
Internet:
http://www.seaway.si
Osnovni namen operacije je razviti motorno jahto, ki se bo lahko s svojimi
lastnostmi uspešno kosala z vsemi izzivi današnjega sveta, kot so: vse višje
cene nafte, globalno ogrevanje, pomanjkanje fosilnih goriv, finančna kriza,
ekološka naravnanost kupec. Cilj operacije je razviti prvo hibridno motorno
jahto na svetu, ki je hkrati tudi končni izdelek projekta (končna izdelka sta
še inovativni trup in električni sistem). Operacija rešuje problematiko
okoljskega onesnaţevanja, energetske neodvisnosti in cene tovrstnih
motornih jaht.
Z izvedbo operacije Razvoj hibridne jahte Greenline bodo uresničeni
naslednji kazalniki operacije: 5 novo zaposlenih na področju raziskovalno
razvojnih dejavnostih v letih 2008-2010, predvidena vrednost 36 mio €
skupnih prihodkov v obdobju zadnjega koledarskega leta eno leto po
zaključku projekta, predvidena vrednost 4,2 mio € vlaganj v raziskovalno
razvojno dejavnost v obdobju zadnjega koledarskega leta eno leto po
zaključku projekta, predvidena vrednost 900.000 € prodaje izdelka ali
storitve, ki je predmet projekta, v roku 1 leta od zaključka projekta ter
predvidena vrednost 900.000 € prodaje izdelka ali storitve, ki je predmet
projekta, na tuje trge v roku 1 leta od zaključka projekta.
Osnovne informacije – navezava na izziv, ki ga operacija/politika
obravnava: Znanje in inovacije za rast (povečanje in boljša usmerjenost
naloţb v raziskave in razvoj, povečanje inovacij in spodbujanje

Kontakt:

Opis operacije:

Strateški kontekst:
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podjetništva). Izvedba operacije predstavlja ukrepe neposrednih spodbujanj
podjetij k pospešenim vlaganjem lastnih sredstev v raziskovalno in razvojno
dejavnost v smeri tehnološkega razvoja in inovativnosti ter krepitev svojega
konkurenčnega poloţaja na slovenskem, evropskih in tujih trgih.
Izvedba operacije:

Obveščanje in
informiranje
javnosti:

13. oktober 2010

Operacija se deli na tri sklope aktivnosti. V prvi sklopu operacije (zasnova in
načrtovanje) je podjetje izdelalo koncept, načrt jahte ter design z načrtom trupa, h
katerim so dodali še modele bulkheadov, model školjke, modele prekatov,
kompozitni laminat in načrt palube.
V okviru drugega sklopa aktivnosti (kompozitna faza) je podjetje izdelalo
naslednje izdelke operacije: kalupi bulkheadov, bulkhead-i (rebraste ojačitve),

kalup školjke, osnovna školjka, kalupi prekatov, balastni prekati, ostali
manjši modeli, ostali manjši kalupi, podstavek za gorivni rezervoar, sistem
balastnih tankov, privezni obroči, stringerji, podstavek za akumulatorje,
barvane površine, trup plovila, model motornega pokrova, kalupi motornega
pokrova, pokrov motorja, palubni laminat, modeli palubnih površin, kalupi
palubnih površin, palubne površine, ojačitve, vzdolţni stringerji, peščeni
top-coat, jeklena konstrukcija, podstavek za konzolo, načrt električnih
sistemov, el napeljava, vgrajeni akumulatorji/baterije, gorivni rezervoar in
načrt testiranj.
V zadnjem sklopu (integracijska faza) je bila izdelana oz. vgrajena paluba,
palubna oprema, streha iz sončnih celic, elektromotor, sistem hlajenja
elektromotorja, hibridna kontrolna enota, nadzorna plošča, električni sistem,
motorni sklop, izpušne cevi, ventilacijski sistem, ostala manjša oprema
pogona, propeler, krmilo, volanski obroč, klasični pogon in design
notranjosti.
Na velikem informativnem dogodku ESRR »Dinamične regije za Slovenijo
priložnost«, 12. oktobra 2009 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju je bila
prestavljena tudi operacija: Razvoj hibridne jahte Greenline:
http://www.svlr.gov.si/si/novinarsko_sredisce/foto_arhiv/foto/article/2031/2
127/9b9389d7ce/ in http://www.euskladi.si/novice/default.aspx?UID=187
V Kohezijskem kotičku št. 13:
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/koh
ezija-200207/E-koticek_13.pdf
Objavljeni so bili članki v dnevnem časopisju:
http://www.delo.si/clanek/90100
Več informacij o hibridni jahti Greenline v angleščini se nahaja na:
http://www.seaway.si/articles/?m0=11&id=92
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Pravne podlage, viri in dokumenti:
-

-

–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu (69. člen);
Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
Komisije (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za
regionalni razvoj (UL L, št. 371) z dne 27. 12. 2006;
Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/07 11.5.2007,
sprememba 6.3.2009 v Ur.l. RS št. 17/09);
Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013;
Odločba Komisije 18/VI/2007 o potrditvi nekaterih elementov nacionalnega
strateškega referenčnega okvira Slovenije CCI2007SI16UNS001 z oznako K (2007)
2514 končni.
Operativni program Krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 20072013;
Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Krepitev
regionalnih razvojnih potencialov" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni
razvoj, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007SI161PO001 z oznako
K(2007) 4080;
Operativni program Razvoj okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 20072013;
Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Razvoj
okoljske in prometne infrastrukture" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji
CCI 2007 SI 16 1 PO 002 z oznako K(2007) 4081;
Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006,
Vlada RS, december 2005;
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v
programskem obdobju 2007-2013;
Priročnik celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov v Sloveniji;
Komunikacijski načrt informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih
programov v programskem obdobju 2007-2013;
Navodilo organa upravljanja za spremljanje in poročanje o izvajanju kohezijske
politike v programskem obdobju 2007 – 2013;
Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 20072013.
Navodila za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov za izvajanje kohezijske
politike v programskem obdobju 2007-2013;
Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007-2013;
Navodila organa upravljanja za izvajanje kontrol po 13. členu uredbe 1828/2006/ES;
Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z
informacijskim sistemom ISARR.

13. oktober 2010
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Seznam kratic:
CIS
EK
EPD
ESRR
ESS
FTE
IKT
ISARR
IS-PA
JAPTI
JASPERS
JR
JSRSP
KS
MDDSZ
MF
MFERAC
MF-UNP
MG
MG-DEK
MIC
MJR
MJU
MK
MOP
MSP
MŠŠ
MVP
MVTZ
MZ
MzP
NO
NPU
NSRO
OP RČV
OP ROPI
OP RR
OP
OU
PT
PU
RP
RR
RRP
RS
SPS
SRRPP
SSN
SURS
SVLR
TP
Ur.l.
ZRSZ
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Centralni informacijski sistem
Evropska Komisija
Enotni programski dokument 2004-2006
Evropski sklad za regionalni razvoj
Evropski socialni sklad
Številno zaposlenih v okviru polnega delovnega časa
Informacijsko komunikacijska tehnologija
Informacijski sistem organa upravljanja
Informacijski sistem plačilnega organa (organa za potrjevanje)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije
»Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions«
Javni razpis
Javni sklad RS za podjetništvo
Kohezijski sklad
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve
Ministrstvo za finance
Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje proračuna
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna
Ministrstvo za gospodarstvo
Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost
Medpodjetniški izobraţevalni center
Modul za podporo izvajanju javnih razpisov
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za okolje in prostor
Mala in srednja podjetja
Ministrstvo za šolstvo
Modul za vnos podatkov
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za promet
Nadzorni odbor
Neposredni proračunski uporabniki (resorna ministrstva)
Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013
Operativni program Razvoja človeških virov 2007-2013
Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013
Operativni program Krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013
Operativni program
Organ upravljanja
Posredniško telo
Prednostna usmeritev
Razvojna prioriteta
Raziskovali centri odličnosti
Razvojno raziskovalni projekti
Republike Slovenije
Slovenski podjetniški sklad
Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih
Sektor za sistem in nadzor
Statistični urad Republike Slovenije
Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Tehnična pomoč
Uradni list
Zavod RS za zaposlovanje
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