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Predstavitev CGP EKP 2014–2020
Evropska kohezijska politika je kompleksna politika. Pokriva področja, ki so
medsebojno zelo raznolika.
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Zgraditev enotnega simbolnega jezika, ki je skoraj tipografski in ga
predstavlja abstrakten izris živali.
Upodobljene so bile tiste vrste, katerih osebnostne in/ali fizične lastnosti
so sorodne področju, ki ga upodabljajo oz. predstavljajo.

Predstavitev posameznih področij kot so opredeljena v ključnih dokumentih za izvajanje EKP
Partnerski sporazum (PS)
Tematski cilji

Operativni program (OP)
Prednostne osi

Prevladujoč sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

1

2

3

PS: Krepitev raziskav, tehnološkega
razvoja in inovacij

PS: Izboljšanje dostopa do IKT ter
njihove uporabe in kakovosti

PS: Izboljšanje konkurenčnosti
MSP

OP: Mednarodna konkurenčnost
raziskav, inovacij in tehnološkega
razvoja v skladu s pametno
specializacijo za večjo konkurenčnost
in ozelenitev gospodarstva

OP: Povečanje dostopnosti do
informacijsko komunikacijskih
tehnologij ter njihove uporabe in
kakovost

OP: Dinamično in konkurenčno
podjetništvo
za
zeleno
gospodarsko rast
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Predstavitev posameznih področij kot so opredeljena v ključnih dokumentih za izvajanje EKP
Partnerski sporazum (PS)
Tematski cilji

Operativni program (OP)
Prednostne osi

Prevladujoč sklad: Kohezijski sklad
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PS: Podpora prehodu
na nizkoogljično
gospodarstvo v vseh
sektorjih

PS: Spodbujanje prilagajanja
podnebnim spremembam
ter preprečevanja in
obvladovanja tveganj

PS: Ohranjanje in varstvo
okolja ter spodbujanje
učinkovite uporabe virov

PS: Spodbujanje trajnostnega
prometa in odprava ozkih grl v
ključnih omrežnih
infrastrukturah

OP: Trajnostna raba in
proizvodnja energije in
pametna omrežja

OP: Prilagajanje na
podnebne spremembe

OP: Boljše stanje okolja in
biotske raznovrstnosti

OP: Izgradnja infrastrukture
in ukrepi za spodbujanje
trajnostne mobilnosti

Prevladujoč sklad: Evropski socialni sklad
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PS: Spodbujanje
trajnostnega in
kakovostnega
zaposlovanja in
podpora mobilnosti
delavcev
OP: Spodbujanje
zaposlovanja in
transnacionalna
mobilnost
delovne sile
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PS: Spodbujanje
socialnega vključevanja
ter boj proti revščini in
kakršnikoli diskriminacij

PS: Vlaganje v izobraževanje,
usposabljanje in poklicno
usposabljanje, spretnosti in
vseživljenjsko učenje

OP: Socialna vključenost
in zmanjševanje tveganja
revščine

OP: Znanje, spretnosti in
vseživljenjsko učenje za
boljšo zaposljivost
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PS: Izboljšanje institucionalne
zmogljivosti javnih organov in
zainteresiranih strani ter
učinkovita javna uprava
OP: Pravna država, izboljšanje
institucionalnih zmogljivosti,
učinkovita javna uprava,
podpora razvoju NVO ter
krepitev zmogljivosti
socialnih partnerjev

Predstavitev logotipov

V logotipe posameznih skladov evropske kohezijske politike so bili vgrajeni deli
simbolov živali, ki predstavljajo posamezne tematske cilje. Prav tako pa je bila razvita
barvna shema, ki prispeva k edinstveni podobi posameznega sklada. Pri modro
obarvanem Evropskem skladu za regionalni razvoj je tako nad in pod EU zastavo
abstrakten obris pajka. Rumena čebela se v sistemu celostne grafične podobe pojavlja
v logotipu Evropskega socialnega sklada, medtem ko je zelena barva, barva logotipa
Kohezijskega sklada, ki je sestavljen iz obrisa želve in človeške ribice. Skupni logotip
Evropskih strukturnih in investicijskih skladov se veže na vse tematske cilje skupaj
oziroma simbole živali in se v aplikacijah uporablja v primeru sofinanciranja naložb iz
dveh ali več skladov. Za njegovo označevanje je bila uvedena barvna mavrica, ki je
kompozit vseh treh uporabljenih barv. Izbran simbol za to področje je razgledana
sova, ki kot univerzalni simbol modrosti predstavlja vsa tematska področja in vse tri
sklade skupaj.
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