v

Kohezijski e-koticek
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

junij 2009

Številka 10

www.euskladi.si

06/09
Kohezijski e-kotiček

AKTUALNO

Anketa

Z namenom približanja Kohezijskega E-kotička vašim
potrebam, smo na spletno stran umestili kratko anketo o
uporabnosti in všečnosti e-novičk. Ker vaše mnenje šteje,
vas vabimo, da sledite aktivni povezavi in odgovorite na tri
kratka vprašanja:
http://www.euskladi.si/publikacije/ekoticek/.

RAZPISI

Evropski sklad za regionalni razvoj
1.

Javni razpis Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih. Posredniško telo je Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, agent pa Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA).
Več na: http://www.tia.si/SRRP,614,0,1,1.html
Razpisana vrednost znaša 26.356.458,00 EUR.
Drugi rok za oddajo vlog je od 29.6.2009 do 28.8.2009.

2.

Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko infrastrukturo – mladinski centri.
Posredniško telo je Ministrstvo za šolstvo in šport.
Razpisana vrednost znaša 6.588.231 EUR.
Tretje odpiranje vlog bo 10.6.2009.

3.

Javni razpis Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte - RIP 09. Posredniško telo je Ministrstvo za gospodarstvo, agent je Javna agencija za tehnološki razvoj RS – TIA.
Več na: http://www.euskladi.si/novice/default.aspx?UID=123
Razpisana vrednost znaša 50.000.000 EUR.
Drugi rok za oddajo vlog je 14.9.2009 do 14.00.

4.

Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre – MIC, ki ga
bo izvajalo Ministrstvo za šolstvo in šport v vlogi posredniškega telesa.
Več na: http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=967
Okvirna vrednost razpisa znaša 22.853.692,00 EUR.
Prvi rok za oddajo vlog je dva delovna dneva (do 12. ure) pred datumom prvega odpiranja, ki bo 3.6.2009, drugo pa
predvidoma 14.10.2009.

5.

Javni razpis Produkt P1b – garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere v okviru programa
„Program za izvajanje garancijskega sklada s subvencijo obrestne mere“ ki ga izvaja SPS.
Več na: http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=409.
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 43.000.000 EUR.
Skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.600.000 EUR.
Javni razpis bo odprt do 10.12.2009 oziroma do porabe sredstev. Roki za predložitev vlog so 10.06.2009, 10.07.2009,
10.09.2009, 10.10.2009, 10.11.2009 in 10.12.2009.

6.
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Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni
razvoj, potrdila Javni razpis za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2007-2013. Za izvedbo razpisa je odgovorno
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Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, predmet razpisa pa je sofinanciranje celovitih programov Centrov
odličnosti, ki vključujejo različne programske aktivnosti oziroma delovne sklope.
Več na: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=880.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru razpisa, znaša
84.138.865 EUR.
Rok za oddajo vlog je z objavo popravka v Uradnem listu RS, dne 29.5.2009, podaljšan na 17.06.2009.
7.

Kohezijski e-kotiček

RAZPISI

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni
razvoj, potrdila Javni razpis za dodatno promocijo turistične ponudbe Slovenije v letu 2009. Za izvedbo razpisa je
odgovorno Ministrstvo za gospodarstvo v vlogi posredniškega telesa. Namen javnega razpisa je spodbujanje izvedbe
aktivnosti za izvajanje distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v Republiki Sloveniji.
Več na: http://www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=821.
Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov, znaša 1.400.00,00 EUR.
Rok za oddajo vlog je 16.6.2009.

8.

Javni razpis za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010.
Za izvedbo razpisa je odgovorno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v vlogi posredniškega telesa.
Več na: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=901.
Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov, znaša 7.295.130,76 EUR.
Rok za oddajo vlog je 29.6.2009 do 14.00 ure.

Evropski socialni sklad
1.

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, v vlogi organa upravljanja, je januarja izdala odločbe o dodelitvi sredstev za tri
programe. Programe je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje,
ki bo programe tudi izvajal.
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, v vlogi organa upravljanja je v aprilu odobrila povečanje sredstev za
program Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas, za katerega je na razpolago 5.500.000 EUR.
Rok za predložitev vlog je vsak zadnji petek v mesecu. Zadnji datum pa je 28.6.2010.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/30-01-09KDC/30-01-09.htm.
Za program Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb je na razpolago
18.400.000 EUR.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/30-01-09/30-01-09ZaposliMe.htm.
Rok za predložitev vlog je vsak zadnji petek v mesecu. Zadnji datum pa je 24.9.2010.
Za program Subvencije za samozaposlitev je na razpolago 5.000.000,00 EUR.
Pogodbe se bodo sklepale skozi celo leto 2009.

2.

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, v vlogi organa upravljanja, je aprila izdala odločbo o dodelitvi sredstev za program Usposabljanja na delovnem mestu. Program je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj
z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo program tudi izvajal.
Več informacij dobite na http://www.ess.gov.si/slo/ESS/Programi/Programi.htm.
Za program je na voljo 4.100.000,00 EUR.
Javno povabilo delodajalcem ODPRTO, najdlje do 31. marca 2010.

3.

Javni razpis za sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin.
Posredniško telo je Ministrstvo za gospodarsko, agent pa Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije. Namen
razpisa je spodbuditi podjetja k vključevanju visoko kvalificiranih strokovnjakov za delo na razvojno raziskovalnih aktivnostih podjetja, glede na njihova strokovna znanja in/ali izobrazbeno strukturo. S subvencioniranjem razvojnih pro-
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jektov podjetij, ki jih izvajajo interdisciplinarne skupine, želimo podpreti izgradnjo in dopolnjevanje kompetenc zaposlenih na področju razvoja, s poudarkom na razvoju in nadgradnji naravoslovno-tehničnih kompetenc v gospodarstvu.
Več na: http://www.japti.si/.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 10.000.000,00 EUR.
Prvi rok za oddajo vlog je 5.6.2009 do 12.00, drugi pa 16.11.2009 do 12.00.
4.

Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja (št. II). Posredniško telo je Ministrstvo
za gospodarstvo, izvajalec pa Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije. Namen razpisa je povečati kakovost
in praktično uporabnost znanstvenega in raziskovalno razvojnega dela, pretok znanja med znanstveno raziskovalno
sfero ter gospodarstvom in spodbujanje sodelovanja med raziskovalnimi inštituti, univerzami ter gospodarstvom.
Več na: http://www.japti.si/.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 4.000.000,00 EUR.
Prvi rok za oddajo vlog je 9.6.2009 do 12.00, za drugo pa 28.8.2009 do 12.00.

5.

Javni razpis za izbor projektov s področij socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc za obdobje 2009-2012
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, v vlogi organa upravljanja je 23.4.2009 odobrila objavo javnega razpisa, ki ga v
vlogi posredniškega telesa pripravlja Ministrstvo za šolstvo in šport.
Namen tega javnega razpisa je dvig socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc, in sicer z razvijanjem in implementacijo modelov omenjenih kompetenc ter vključitvijo tem s teh področij v projekte, ki jih bodo izvajale mreže
organizacij znotraj polja mladinskega dela.
Več informacij na: http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=975
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev: 4.000.000,00 EUR
V Uradnem listu RS št. 38, z dne 22.5.2009, je na strani 1297 objavljena sprememba, in sicer med drugim rok za oddajo
podaljšan na 10.6.2009 do 13. ure.

6.

Javni razpis Znanje uresničuje sanje, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad na podlagi Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013. Namen javnega razpisa je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega
nivoja, usposobljenosti in temeljnih veščin (ključnih kompetenc) za zaposlene, prednostno za ciljne skupine zaposlenih,
ki jim grozi izguba zaposlitve.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/JavniRazpisi.htm#aktualne_javne_razpise_Zavoda
Okvirna višina sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje aktivnosti izobraževanja in usposabljanja za javni razpis
znaša skupaj 11.400.000,00 EUR.
Roki so razpisani za posamezno leto do porabe sredstev. Roka za leto 2009 sta 12.06.2009 do 12.00 in 10.07.2009 do
12.00.

7.

Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in
podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2009-2010
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, v vlogi organa upravljanja je 22. 5. 2009 odobrila objavo javnega razpisa, ki ga v
vlogi posredniškega telesa pripravlja Ministrstvo za kulturo.
Javni razpis je namenjen sofinanciranju projektov z namenom spodbuditve, motivacije delovanja posameznikov iz ranljivih družbenih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, znaša 1.575.910,00 EUR.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva za kulturo www.kultura.gov.si.

8.

4

Javni razpis za izbor operacij »Izvajanje projektov za inovativne in ustvarjalne pristope k poučevanju in učenju«
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, v vlogi organa upravljanja je 18. 5. 2009 odobrila objavo javnega razpisa, ki ga v
vlogi posredniškega telesa pripravlja Ministrstvo za šolstvo in šport.
Javni razpis je namenjen pridobitvi strokovne podlage, gradiv ter preizkusu modelov, ki bodo prispevali k razvoju ino-
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vativnih in ustvarjalnih oblik ter načinov pedagoškega dela s ciljem oblikovati in implementirati strategije za soočenje
z izzivi sodobne družbe.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, znaša 1.238.100,00 EUR.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika
Okrožnice, razpisi in javna naročila).
9.

Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leta 2009, 2010 in 2011
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, v vlogi organa upravljanja je 25. 5.2009 odobrila objavo javnega razpisa, ki ga v
vlogi posredniškega telesa pripravlja Ministrstvo za javno upravo.
Javni razpis je namenjen krepitvi institucionalne in administrativne usposobljenosti socialnih partnerjev, da bodo lahko
prispevali k uspešni implementaciji ciljev in prioritet Lizbonske strategije.

Kohezijski e-kotiček

RAZPISI

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, znaša 3.180.000,00 EUR.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za javno upravo, www.mju.gov.si.

Kohezijski sklad
1.

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja izdala odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – CEROZ II. faza«. Omenjeni projekt, katerega
skupna vrednost znaša slabih 15 milijonov evrov, je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in bo sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 6,7 milijona evrov.
Omenjeni projekt predstavlja nadaljevanje že zaključene I. faze izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki v
Zasavju. Predmet naložbe je namreč nadgradnja in razširitev obstoječega odlagališča Unično, ki je bilo prvotno namenjeno za odlagališče ostanka komunalnih odpadkov iz Občine Hrastnik. Projekt izgradnje II. faze omenjenega centra tako
predstavlja tehnološko dopolnitev obstoječega regijskega centra z napravami za obdelavo odpadkov pred odstranjevanjem. V okviru projekta bodo poleg širitve deponijskega prostora za 240.000 m3, zgrajeni še sortirnica, kompostarna,
center za obdelavo inertnih gradbenih odpadkov kot tudi dovozna cesta od Marnega do regijske deponije Unično.
Nadgradnja regijskega centra bo omogočila celovito upravljanje z odpadki za približno 65.000 prebivalcev iz petih občin,
in sicer Hrastnika, Trbovelj, Zagorja ob Savi, Radeč in Litije.
Več na: http://www.euskladi.si/novice/default.aspx?UID=146.

2.

Objavljena razpisa s področja trajnostne rabe energije
V okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za
okolje in prostor (MOP) v petek, 15. maja, objavilo dva javna razpisa s področja trajnostne rabe energije, ki ju delno
sofinancira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada:
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v letih 2009, 2010 in 2011 je
dodelitev 7 milijonov evrov nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso
(DOLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme DOLB kot tudi mikro sisteme DOLB. Do spodbud
so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot
vir za obstoječe daljinsko omrežje.
Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.1.2011. Rok za prvo odpiranje je 4.6.2009 do 15. ure (vložišče
MOP). Roki dospelosti za naslednja odpiranja so 2.7.2009 in 3.9.2009 do 15. ure oz. vsak drugi delovni četrtek v
mesecu, v dvomesečnih razmikih.
Predmet 3 milijone evrov vrednega javnega razpisa za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno
biomaso za leti 2009 in 2010 je dodelitev nepovratnih sredstev po načelu »de minimis« za sofinanciranje projek-
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tov vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso (KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v vgradnjo novih
KNLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo
obstoječi kotel na fosilni energetski vir.
Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.5.2010. Rok za prvo odpiranje je 4.6.2009 do 15. ure (vložišče
MOP). Roki dospelosti za naslednja odpiranja so 2.7.2009 in 3.9.2009 do 15. ure oz. vsak prvi delovni četrtek v mesecu, v
dvomesečnih razmikih.
Več informacij o aktualnih razpisih in izdanih odločbah najdete na:
http://www.euskladi.si/razpisi/default.aspx in na: http://www.euskladi.si/novice/Default.aspx.

ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV

Kohezijska politika 2000-2006: Pregled izvajanja evropske
kohezijske politike v Sloveniji ter primerjava z državami
članicami EU
Na podlagi rezultatov spletne ankete o e-novičkah Kohezijski e-kotiček, smo pripravili pregled črpanja sredstev strukturnih in
Kohezijskega sklada po državah članicah v finančni perspektivi 2000-2006, ki je v zaključevanju. Na podlagi podatkov SVLR smo
pripravili primerjalni pregled višine dodeljenih in izplačanih sredstev strukturnih skladov ob koncu leta 2008 ter na podlagi letnega poročila Evropske komisije pregled števila načrtovanih in do konca leta 2007 izvedenih kohezijskih projektov. V nadaljevanju
boste našli tudi podatke, ki se nanašajo na skupen pregled prilivov v proračun do 30. 4. 2009 za Kohezijski sklad in instrument
predpristopne pomoči ISPA, do katerega je bila Slovenija upravičena do članstva v EU.

Strukturni skladi in Enotni
programski dokument
Obdobje 2004-2006 je bilo za Slovenijo prvo obdobje izvajanja kohezijske politike. Izvajanje strukturnih skladov v tem
obdobju je temeljilo na Enotnem programskem dokumentu 2004-2006 (EPD). Gre za ključni programski dokument
za izvajanje strukturne politike, v okviru katerega je bilo na
voljo 334,5 mio EUR sredstev (EU del in lastna udeležba). Razpisanih in dodeljenih je preko 100 % sredstev, kar pomeni, da
je Slovenija razpisala in dodelila več sredstev, kot jih je bilo na
voljo v okviru EPD za programsko obdobje 2004-2006.
Slovenija je kot osnovni cilj v programskem dokumentu
2004-2006 zapisala povečanje konkurenčnih sposobnosti
Slovenije, gospodarsko krepitev njenih regij, hitrejšo rast, ustvarjanje novih delovnih mest in podpiranje uravnoteženega
razvoja vseh slovenskih regij tako, da se razlike med najbolj
in najmanj razvitimi regijami ne bi povečevale. Strukturna
politika se v največji meri uresničuje s pomočjo politike štirih
strukturnih skladov:
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Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR):
sredstva so namenjena predvsem krepitvi konkurenčnosti
in inovativnosti, ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest ter
zagotavljanju trajnostnega razvoja.
Evropski socialni sklad (ESS): sredstva so namenjena investicijam v človeški kapital, ustvarjanju delovnih mest,
spodbujanju zaposlenosti in zaposljivosti ter krepitvi inovativnosti.
Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni
sklad (EKUJS): sestavljen je iz dveh oddelkov, usmerjevalnega in jamstvenega. Jamstveni oddelek namenja sredstva
okolju prijaznejšim načinom kmetovanja in spodbuja trajnostno gospodarjenje s podeželskimi območji ter z naravnimi
viri. Usmerjevalni oddelek zagotavlja sredstva za izboljšanje
konkurenčnosti kmetijskega in živilskega sektorja.
Finančni instrument za usmerjanje ribištva (FIUR):
sredstva so namenjena predvsem doseganju trajnostnega
ravnovesja med ribolovnimi viri in njihovim izkoriščanjem,
krepitvi konkurenčnosti gospodarskih subjektov v ribiški
panogi, povečanju dodane vrednosti izdelkov ribištva in ribogojstva ter izboljšanju učinkovitosti trženjskega spleta.
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Primeri projektov, sofinanciranih iz sredstev evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2004-2006:
Hotel Lovec
skupna vrednost projekta: 5,5 mio EUR
EU del: 1,7 mio EUR
Šolski hotel Astoria
skupna vrednost projekta: 2,1 mio EUR
EU del: 1,1 mio EUR

Štirisedežnica Vitranc
skupna vrednost projekta: 3,2 mio EUR
EU del: 0,5 mio EUR

Grad Negova
skupna vrednost projekta: 6,2 mio EUR
EU del: 4,6 mio EUR
Obrtno industrijska cona Podkrajobčina Hrastnik
skupna vrednost projekta: 3,8 mio EUR
EU del: 2,1 mio EUR

Poslovna cona Ravne
skupna vrednost projekta: 2,2 mio EUR
EU del: 1,4 mio EUR

Kohezijski e-kotiček
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Terme 3000
skupna vrednost projekta: 17,7 mio EUR
EU del: 3,1 mio EUR
Stadion Ljudski vrt MB
skupna vrednost projekta:
6,5 mio EUR
EU del: 3,3 mio EUR

Grad Ptuj
skupna vrednost projekta: 0,5 mio EUR
EU del: 0,3 mio EUR
Celovito varovanje vodnih virov podtalnice
Ptujskega polja
skupna vrednost projekta: 30,4 mio EUR
EU del: 19,8 mio EUR
Tehnopolis Celje
skupna vrednost projekta: 7,2 mio EUR
EU del: 1,6 mio EUR

Štirisedežnica in smučarska proga
Prevala Kanin
skupna vrednost projekta: 4,3 mio EUR
EU del: 0,6 mio EUR

Hotel Palace Portorož
skupna vrednost projekta: 38 mio EUR
EU del: 3,0 mio EUR

Čistilna naprava Celje
skupna vrednost projekta: 14 mio EUR
EU del: 8,4 mio EUR

Grad in pristave Snežnik
skupna vrednost projekta: 3,2 mio EUR
EU del: 2,5 mio EUR

Tehnološki park LJ
skupna vrednost projekta: 34,8 mio EUR
EU del: 6,1 mio EUR

Grad Mokrice
skupna vrednost projekta: 2,3 mio EUR
EU del: 0,7 mio EUR
Avtocesta Smednik – Krška vas
skupna vrednost projekta: 50,7 mio EUR
EU del: 34 mio EUR

Hoteli in bazeni Šmarješke toplice
skupna vrednost projekta: 5,9 mio EUR
EU del: 1,6 mio EUR

Vir: ISARR-SP, Poročanje o izvajanju projekta, marec 2008
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Dosežki strukturnih skladov
ob koncu leta 2008

Izvajanje programov pobude
Skupnosti INTERREG

Sloveniji je s sredstvi strukturnih skladov uspelo podpreti več
kot 140 projektov, sofinanciranih iz sredstev ESRR v vrednosti
195 mio EUR, v okviru ESS so bila dodeljena sredstva za sofinanciranje projektov/programov v skupni vrednosti 106 mio
EUR, iz sredstev EKUJS in FIUR pa so bili sofinancirani projekti
v vrednosti 56 mio EUR.

Cilj pobude Skupnosti INTERREG III je povečati ekonomsko
in socialno kohezijo s spodbujanjem čezmejnega, transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja in tako doseči
uravnotežen razvoj na območju celotne Skupnosti.

Konec leta 2008 je bilo iz strukturnih skladov realiziranih 106 %
izplačil iz državnega proračuna, na plačilni organ posredovanih
95 % zahtevkov za povračilo in certificiranih 83 % zahtevkov za
povračilo na Evropsko komisijo.
Ob upoštevanju navedenih podatkov je realizacija v okviru EPD že skoraj dosegla najvišjo vrednost certificiranih
izplačil, ki jo je možno realizirati pred začetkom izvajanja
zaključevanja EPD – 95 % je namreč maksimum, ki ga lahko
dosežemo v tem trenutku, ostalih 5 % bo povrnjenih do 30.
septembra 2010, kar je pravilo zaključevanja programov, saj je
treba opraviti še vse potrebne “zaključne” kontrole. V naslednjih mesecih bodo aktivnosti osredotočene predvsem na
pripravo zadnjih zahtevkov za povračilo ter na zaključevanje
projektov in programov.
Največje zanimanje je za sofinanciranje projektov v okviru
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), kjer je porabljenih že več kot 110 % sredstev, medtem ko je na področju
Evropskega socialnega sklada (ESS) ter Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada-usmerjevalni
oddelek (EKUJS) in Finančnega instrumenta za usmerjanje
ribištva (FIUR) porabljenih dobrih 100 % sredstev.
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Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška
2004-2006: v letu 2008 so se zaključile vse aktivnosti v okviru
sofinanciranih projektov. Trenutno je v teku zaključevanje
projektov tudi v vseh informacijskih sistemih ipd., hkrati pa
poteka zaključevanje celotnega programa.
Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006: v letu 2007 so se izvajali projekti,
ki so bili izbrani v okviru javnih razpisov že v predhodnih
letih. Do 31. 12. 2008 se je od vseh 47 izbranih projektov iz
dveh javnih razpisov zaključilo 46 projektov.
Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006: v letu 2007 so se izvajali projekti, ki
so bili izbrani že v predhodnih letih v okviru dveh javnih razpisov. Do konca leta 2009 se bo od vseh 32 izbranih projektov
iz obeh razpisov zaključilo 28 projektov.
Program pobude Skupnosti INTERREG IIIC: v letu
2007 se je iz državnega proračuna financiralo 8 projektov, od
katerih se jih je 6 v tem letu tudi zaključilo.
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Pregled stanja izplačil strukturnih skladov (Cilj 1) po državah članicah
do konca leta 2008
Evropski sklad
za regionalni razvoj

Dr ava

Dodeljena
sredstva za Cilj 1
(v EUR)

sredstev

Evropski socialni sklad
Dodeljena
sredstva za Cilj 1
(v EUR)

sredstev

za usmerjanje ribištva
Dodeljena
sredstva
(v EUR)

sredstev

Evropski kmetijski usmerjevalni
in jamstveni sklad
Dodeljena
sredstva
(v EUR)

sredstev

Avstrija

181.519.085

95,00 %

57.440.139

95,00 %

0.356.424

75,82%

43.684.352

95,00%

Belgija

427.589.200

94,62 %

200.214.777

90,65 %

2.125.570

33,95%

43.085.784

87,70%

914.267.548

93,05 %

366.096.803

81,88 %

4.111.073

95,00%

169.790.354

95,00%

232.820.142

95,00 %

69.275.610

94,75 %

12.469.418

95,00%

56.798.282

95,00%

Estonija
Finska

498.641.000

95,00 %

279.835.000

95,00 %

8.884.000

95,00%

201.640.000

95,00%

2.466.406.948

88,54 %

947.715.419

88,78 %

34.614.525

90,63%

670.263.108

92,57%

15.159.587.199

90,29 %

4.771.960.504

93,13 %

223.611.900

83,44%

2.551.840.397

91,95%

Irska

1.946.313.000

94,41 %

1.016.478.000

94,63 %

67.800.000

91,27%

172.669.595

95,00%

Italija

Francija

15.918.088.813

85,65 %

4.441.475.354

76,69 %

307.126.900

74,71%

3.292.308.933

83,32%

Latvija

382.043.677

95,00 %

127.341.960

95,00 %

24.335.000

95,00%

91.848.189

95,00%

Litva

583.939.739

95,00 %

176.217.551

95,00 %

12.116.766

95,00%

122.898.628

95,00%

1.239.381.188

95,00 %

439.117.222

91,02 %

4.389.882

86,19%

312.828.868

95,00%

Mad arska
Malta
Nizozemska
Poljska
Portugalska

46.697.639

95,00 %

9.457.500

95,00 %

2.837.500

95,00%

4.200.000

95,00%

12.179.069.054

94,80 %

5.904.776.494

95,00 %

104.430.156

95,00%

3.417.719.968

95,00%

81.660.000

95,00 %

33.590.000

73,21 %

6.280.000

94,05%

10.470.000

78,46%

4.972.788.583

93,96 %

1.908.502.751

91,34 %

201.832.064

75,19%

1.192.689.238

95,00%

13.240.908.930

92,68 %

4.797.092.261

94,98 %

239.001.228

83,20%

2.264.317.317

89,18%

Slovaška

573.574.135

94,48 %

284.480.923

92,17 %

1.829.065

95,00%

181.158.922

95,00%

Slovenija

136.523.478

95,00 %

75.635.986

85,06 %

1.781.040

92,85%

23.569.093

95,00%

25.358.547.444

88,90 %

9.101.078.244

92,16 %

1.570.925.014

95,00%

5.234.449.297

94,99%

489.460.422

94,67 %

164.021.802

89,68 %

10.473.263

81,85%

116.044.514

95,00%

3.980.588.641

90,44 %

1.881.215.716

91,07 %

98.111.460

83,28%

359.084.184

90,17%

Španija
Švedska
Velika Britanija
SKUPAJ:

101.010.415.865

37.053.020.016

2.939.442.248
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20.533.359.023

Vir: Sektor za sistem in nadzor, SVLR

Tabela vsebuje pregled višine dodeljenih sredstev v obdobju 2000-2006 po državah članicah ter delež izplačanih sredstev do
konca leta 2008 za ESRR, ESS, EKUJS, FIUR.
Slovenija je glede na podatke do konca leta 2008 prejela 95 % povračil sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, tako
kot še 8 drugih najuspešnejših držav, kar je v tem trenutku najvišja vrednost certificiranih izplačil. Preostale države so prejele
nižji delež povračil, najmanj Italija (85,65 %).
Iz Evropskega socialnega sklada je bilo, glede na višino dodeljenih sredstev, Sloveniji izplačanih 85,06 % sredstev kar nas
med vsemi članicami uvršča na 19. mesto. Najnižji delež je bil izplačan Nizozemski (73,21 %), najvišji pa Avstriji, Finski, Nemčiji,
Latviji, Litvi in Malti (95,0 %), torej najvišja možna vrednost.
Iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) – usmerjevalni oddelek je bilo, glede na višino
dodeljenih sredstev, Sloveniji izplačanih 95 % sredstev, tako kot še 13 drugih najuspešnejših držav.
V okviru Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIUR) pa je Slovenija prejela do konca leta 2008 92,85% sredstev,
kar nas med vsemi državami članicami uvršča na 10 mesto.

www.euskladi.si
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Kohezijski sklad
Sredstva Kohezijskega sklada se namenja državam, ki ne
dosegajo 90 % povprečnega BND na prebivalca v EU in so
namenjena financiranju projektov s področja okoljske in prometne infrastrukture. Kohezijski sklad temelji na projektnem pristopu, medtem ko je pri strukturnih skladih uveljavljen programski pristop. V obdobju od 2000-2006 je vseh 25
takratnih držav članic koristilo pomoč iz strukturnih skladov,
do sredstev iz Kohezijskega sklada pa je bilo upravičenih le
13 držav članic (Grčija, Portugalska, Španija in nove države
članice iz leta 2004). Bolgarija in Romunija do sredstev Kohezijskega sklada pred pristopom EU (1. januar 2007) nista
bili upravičeni, deležni pa sta bili predpristopne pomoči ISPA.
Irska, zaradi preseganja praga 90 % povprečnega BND, od
1. januarja 2004 ni več upravičena do sredstev Kohezijskega
sklada. V Sloveniji pa so se projekti na področju okolja in prometa pred vstopom v EU sofinancirali iz t.i. predpristopnega

instrumenta ISPA, z vstopom v EU pa so ti projekti postali
kohezijski.
Naj še dodamo, da je pri kohezijskih projektih priprava dokumentacije investicijskega dela projekta precej zahtevna.
Investicijska dokumentacija mora vsebovati vse potrebne
prvine in izračune, tako da je na njeni podlagi mogoče vsestransko oceniti finančne, ekonomske in druge (tehnične,
tehnološke, okoljske, prostorske, razvojne, varnostne) posledice odločitve o investiciji. Pri kohezijskih projektih gre
za velike investicijske projekte, ki se umeščajo v prostor
z državnim ali občinskim lokacijskim načrtom. Prav tako
so postopki pridobivanja gradbenih dovoljenj in postopki
javnega naročanja precej dolgotrajni. Iz tega razloga je dinamika črpanja pri teh projektih počasnejša.

Stanje na področju kohezijskih projektov iz obdobja 2000-2006
Prejšnji projekti ISPA

Dr�ava

Višina EU sredstev

Bolgarija

879.908.118

Višina EU sredstev

Skupno št. projektov

-

-

-

54.014.695

2

479.117.989

27

748.976.735

31

184.709.389

25

242.449.651

12

-

3.623.591.038

124

-

625.755.408
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Irska
Latvija

325.781.346

24

388.206.109

22

Litva

304.015.168

29

521.392.688

22

-

21.966.289

3

505.736.480

37

976.865.860

10

2.265.523.798

65

3.369.015.816

65

-

3.505.110.859

109

Malta
Mad arska
Poljska
Portugalska
2.042.727.117

63

Slovaška

355.729.850

29

Slovenija

81.543.400

17

172.654.702

11

-

12.935.250.808

407

354

27.595.771.106,96

838

Romunija

Španija
SKUPAJ

Vir: Sektor za Kohezijski sklad

10

Skupno št. projektov

38

Ciper
Estonija

Projekti Kohezijskega sklada
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7.424.792.659

410.520.447
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Ob koncu leta 2007 je bila povprečna absorpcijska stopnja
(plačila v primerjavi z obveznostmi) vseh takratnih držav
upravičenk (razen Irske) za Kohezijski sklad in prejšnje projekte ISPA 55 %. Bolgarija, Romunija in Poljska imajo nižje
absorpcijske stopnje (pod 40 %), medtem ko imata Portugalska in Španija najvišji absorpcijski stopnji, in sicer med 63
% in 68 % odobrenega zneska. V Sloveniji je bil na področju
okolja v obdobju 2000-2006 glavni namen pomoči Kohezijskega sklada, in pred tem ISPA, pomoč občinam in regijam
pri povečevanju zalog pitne vode, urejanju področja komunalnih in odpadnih voda (12 projektov) in pri ravnanju z
odpadki (4 projekti). V Nacionalni kohezijski strategiji za
transport (2003) so bili določeni cilji in projekti s področja
transporta, ki naj bi se uresničevali s pomočjo KS. Predvsem
so se nanašali na izboljšanje slovenskih (in s tem evropskih)
pomorskih tranzitnih kapacitet ter na ugodno geopolitično
lego na križišču dveh pomembnih evropskih koridorjev (V
in X). Glavni poudarek je bil na izboljšanju železniške in-
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frastrukture, dokončanju avtocestnega omrežja in izboljšanju
logističnih storitev za odstranitev ozkih grl na prometnih koridorjih. Na področju transporta so sredstva KS namenjena
6 projektom s področja železniške, in 2 s področja avtocestne infrastrukture. Tako kot okoljski, so tudi transportni
projekti, zaradi zapletov z javnim naročanjem, dobili zagon
zlasti v letu 2007, in so v zaključevanju. Poleg tega pa so bili
financirani tudi 4 projekti za pripravo tehnične dokumentacije.
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Najnovejši podatki o številu izvedenih projektov, vključujoč
leto 2008, bodo objavljeni v letnem poročilu Evropske
komisije za leto 2008, katerega objavo pričakujemo v poletnih mesecih. Aktualni pregled črpanja evropskih sredstev v
Sloveniji vam je na voljo na spletni strani www.euskladi.si,
kjer boste našli tudi številne druge vsebine in informacije,
povezane z izvajanjem evropske kohezijske politike v Sloveniji.

Skupen pregled prilivov za Kohezijski sklad in ISPA v proračun RS do 30.4.2009
Dodeljena sredstva
(v EUR)

% dodeljenih glede na
razpolo ljiva sredstva

PRILIVI sredstev
(v EUR)

% prilivov glede na
dodeljena sredstva

Okolje
ISPA
KOHEZIJA
Skupaj

42.051.107

32.122.276

76,39%

88.450.557

39.418.452

44,57%

130.501.664

71.540.728

54,82%

38.907.593

31.439.282

80,81%

Promet
ISPA
KOHEZIJA
Skupaj

84.204.145

70.255.737

83,44%

123.111.738

101.695.019

82,60%

63.561.558

78,51%

SKUPAJ promet in okolje
ISPA
KOHEZIJA
Skupaj

80.958.700

100,00 %

172.654.702

100,00 %

109.674.189

63,52%

253.613.402

100,00 %

173.235.747

68,31%

Vir: Sektor za Kohezijski sklad

Kohezijska sredstva stare finančne perspektive (ISPA in Kohezijski sklad) so bila v celoti dodeljena. Na področju prometa
je bilo konec aprila 2009 iz EU povrnjenih 82,60 % sredstev, na področju okolja pa 54,82 % sredstev. Skupaj 68,31 % vseh
dodeljenih sredstev. Skladno z uredbami za Kohezijski sklad Evropska komisija povrne najprej največ 80 % vseh certificiranih izdatkov za projekt, preostalih 20 % pa po pregledu in odobritvi zaključnega poročila za projekt.

www.euskladi.si

11

06/09
Kohezijski e-kotiček

OBVESTILA
Kontaktne osebe institucij, ki so vključene v izvajanje kohezijske politike, najdete na spletni strani:
http://www.euskladi.si/kontakti/default.aspx .
Obveščamo vas, da so 1. spremembe in dopolnitve Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o
kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 objavljene na spletni strani:
http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/.
Pozivamo vse upravičence in izvajalce, ki ste dolžni postaviti oglasno desko (oz. gradbiščno tablo) in razlagalno tablo,
da v izogib kasnejšim večjim nepravilnostim, pošljete le-te v predogled eni izmed kontaktnih oseb za informiranje in
obveščanje javnosti na organu upravljanja:
Kohezijski sklad: Branka Markovič, branka.markovic@gov.si
Evropski sklad za regionalni razvoj: Gregor Greif, gregor.greif@gov.si
Evropski socialni sklad: Urška Maček, urska.macek@gov.si
Tehnična pomoč: Maja Martinšek, maja.martinsek@gov.si, Romana Jenko, romana.jenko@gov.si
Seznam upravičencev, ki so bili deležni finančne pomoči Evropske unije, je objavljen na spletni strani:
http://www.euskladi.si/razpisi.
Pozivamo vas, da lahko aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko predlagate primere dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na
elektronski naslov: euskladi.svlr@gov.si
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