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Obisk komisarke Corine Crețu
»Otvoritveni dogodek« za Partnerski sporazum in Operativni program
V luči nedavne potrditve ključnih programskih dokumentov, ki
bodo v programskem obdobju 2014–2020 podlaga za črpanje
evropskih sredstev v Sloveniji, je 22. januarja v Ljubljano
pripotovala evropska komisarka za regionalno politiko Corina
Crețu. Sestala se je z gostiteljico, ministrico za razvoj, strateške
projekte in kohezijo Alenko Smerkolj, s katero sta se
pogovarjali o dosedanjem izvajanju evropske kohezijske
politike 2007–2013 ter izzivih v programskem obdobju 2014–
2020. Kohezijska politika, ki je glavna naložbena politika EU,
namreč v njenem okviru predstavlja dobrih 32 odstotkov
skupnega proračuna ali nekaj manj kot 352 milijard evrov.
Sloveniji sta od tega na voljo 3,2 milijardi, skupaj s kmetijsko in
ribiško politiko pa 4,1 milijarde evrov. O tem sta sogovornici
spregovorili tudi na novinarski konferenci.

V skladu s Strategijo EU 2020 bo Slovenija 3,2 milijardi evrov
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega
socialnega sklada in Kohezijskega sklada usmerila v štiri ključna
področja za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest:
raziskave in inovacije, informacijsko-komunikacijske tehnologije,
povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij ter v
projekte za spodbujanje zelenega gospodarstva. Z izjemo
sredstev Kohezijskega sklada se sredstva delijo na Vzhodno in
Zahodno kohezijsko regijo. Ministrica Smerkoljeva je ob tem
poudarila, da v skladu z usmeritvami Evropske komisije ne bo več
vlaganj v zidove, temveč v vsebinske projekte z jasno
opredeljeno strategijo, konkretnimi cilji in učinki.

Po besedah ministrice Alenke Smerkolj je bilo zadnjih
nekaj mesecev izjemno dinamičnih za vse, ki v
Sloveniji sodelujejo v procesu izvajanja evropske
kohezijske politike. »Vesela sem, da so naša
ministrstva, ki bodo odgovorna za izvajanje
posameznih vsebin in Evropska komisija pod streho
spravila dva ključna dokumenta, k bosta v obdobju
2014–2020 podlaga za črpanje evropskih sredstev:
Partnerski sporazum, ki ga je Evropska komisija
potrdila 30. oktobra 2014 in Operativni program za
izvajanje kohezijske politike, ki je bil potrjen 16.
decembra 2014«. Kot je dejala, sta v pripravi še
Program razvoja podeželja 2014–2020 in Operativni
program za razvoj ribištva v RS, ki bosta prav tako
potrjena v kratkem. Ministrica se je ob tej priložnosti
zahvalila za sodelovanje tako Evropski komisiji, kot
vsem, ki so sodelovali v tem procesu in prve razpise
najavila najkasneje do poletja 2015. Kot je dejala, se s
tem pravo delo šele začenja – ne le za ministrstva,
temveč predvsem za upravičence do sredstev.
Komisarka Corina Crețu je pozdravila odločitev
Slovenije za osredotočenost evropskih sredstev v
podjetništvo in odločnost Slovenije v nameri
intenzivnejše uporabe finančnih instrumentov. »7700
slovenskih podjetij bo upravičenih do pomoči iz
naslova evropske kohezijske politike, kar bo prineslo
vsaj 1000 delovnih mest« je povedala in izrazila
prepričanje, da bodo ta sredstva prispevala k
nadaljnjemu uspešnemu razvoju Slovenije. Današnje
srečanje je opisala kot »znak podpore, ki jo Evropska
komisija izraža Sloveniji«.
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Obisk komisarke Corine Crețu
Na obisku pri predsedniku Vlade RS in ogledu projektov v Obalno-kraški regiji
Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je na
srečanju z evropsko komisarko za regionalno politiko
Corino Creţu pouadaril, da je bila za Slovenijo kohezijska
politika vedno velikega pomena, in dodal, da je v času, ko
je ena ključnih prioritet investiranje v rast in odpiranje
novih delovnih mest, vloga področja regionalne politike v
EU v pristojnosti komisarke Creţu toliko večja.

Ob tem je predsednik vlade povedal, da si Slovenija
prizadeva za čim bolj optimalno črpanje in uporabo
evropskih sredstev tako v stari finančni perspektivi EU kot v
novi. Pri tem se zaveda pomena tesnega sodelovanja z
Evropsko komisijo.
Kot je ocenil predsednik vlade, je glede na zadnjo
povečano dinamiko črpanja sredstev iz finančne
perspektive 2007–2013 Slovenija na pravi poti, da v celoti
izkoristi sredstva, ki so še na voljo. Tudi komisarka Creţu je
izrazila zadovoljstvo nad povečanim slovenskim črpanjem
EU sredstev v zadnjih mesecih, saj je Slovenija s 70 odstotki
načrpanih sredstev napredovala na 10. mesto lestvice
držav članic pri koriščenju strukturnih in kohezijskih
sredstev iz minulega evropskega finančnega obdobja.
Evropski sogovornici se je predsednik vlade v prisotnosti
ministrice Alenke Smerkolj obenem zahvalil za sodelovanje
ob sprejemanju partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo in operativnega programa za izvajanje
kohezijske politike v novem sedemletnem obdobju 20142020. S tema ključnima dokumentoma smo tako zagotovili
podlago za črpanje sredstev EU v novem finančnem
obdobju. Na tem mestu je komisarka ocenila, da je
Slovenija zagotovila dobre programske nastavke za črpanje
iz nove finančne perspektive.

Evropska komisarka Corina Crețu si je drugi dan obiska v
spremstvu ministrice za razvoj, strateške projekte in
kohezijo, Alenke Smerkolj, ogledala Škocjanske jame,
projekt Modernizacije obstoječe železniške proge DivačaKoper, kjer se je delegaciji pridružil minister za
infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in projekte, za katere je
uspešno kandidiralo podjetje Mitol, tovarna lepli, d. d., kjer
je delegacijo spremljal tudi minister za gospodarski razvoj in
tehnologijo Zdravko Počivalšek.

www.eu-skladi.si

Foto: STA in SVRK

1/2015
4

Aktualni razpisi ESS
Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem
Razpisana sredstva: 3.000.000,00 EUR
Rok za oddajo vlog: 31. 3. 2015 oziroma do porabe sredstev
Več informacij:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-179-jr/

Aktualni programi ESS na Zavodu RS za zaposlovanje (usposabljanje na delovnem mestu,
institucionalno usposabljanje, priprave na NPK/TPK)
Jamstvo za mlade
Program Jamstvo za mlade je namenjen predvsem preprečevanju socialne izključenosti mladih, saj bo mladim brezposelnim
omogočena aktivacija v roku štirih mesecev od nastopa brezposelnosti.

Več informacij o jamstvu za mlade lahko najdete tukaj.

Obvestila
Vabilo na Primorske vodne dni, 11. in 12. februar 2015 v Novi Gorici
ala

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007 - 2013, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Mestno občino Nova Gorica, Občino Brda, Inštitutom za vode RS,
Posoškim razvojnim centrom, Regionalnim razvojnim centrom Koper, Univerzo v Novi Gorici, Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova
Gorica in drugimi lokalnimi deležniki organizira "Primorske vodne dneve" 11. in 12. februarja 2015 v Novi Gorici.
Več informacij in program pa lahko najdete na naslednji povezavi.

Letna poročila - programsko obdobje 2007–2013
Potrjena letna poročila za leto 2013 so dosegljiva na naslednjih povezavah:
1. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
2. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013
3. Operativni program za razvoj človeških virov za obdobje 2007-2013

Programsko obdobje 2014–2020
Partnerski sporazum in Operativni program potrjena
Partnerski sporazum lahko najdete tukaj.
Operativni program lahko najdete tukaj.
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Obvestila
Od Natečaj za nagrado Regiostars za leto 2015
la
Nagrade za leto 2015 bodo podeljene v naslednjih kategorijah:

Odprtje natečaja za nagrado za Regiostars za leto 2015

1. PAMETNA RAST: Izkoriščanje potenciala rasti malih in srednje velikih podjetij za digitalno gospodarstvo
2. TRAJNOSTNA RAST: Spodbujanje naložb v energijsko učinkovitost v korist državljanov in družbe
3. VKLJUČUJOČA RAST: Vključevanje oseb, izpostavljenih tveganju za socialno izključenost, v družbo
4. CITYSTAR: Preoblikovanje mest za prihodnje izzive

Rok za oddajo predlogov projektov 27. 2. 2015.
Svoje predloge projektov lahko pošljete na info.svrk@gov.si.

Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter
s tem povezanih instrumentov EU
Ta novi vodnik pojasnjuje, kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov in jih uporabljati ter kako
izkoristiti dopolnjevanje z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije.

Odprtje
za tukaj.
nagrado za Regiostars za leto 2015
Dokumentnatečaja
je dostopen
HKo

Kohezijska politika 2014 – 2020

Odprtje
za nagrado
za Regiostars
za leto
Materiali
DG natečaja
Regia o kohezijski
politiki v 2014
- 2020 v slovenščini,
ki jih2015
lahko brez težav uporabljate – infografika, video,
brošure, podatki po državah, preglednice in predstavitve, se nahajajo na naslednji povezavi.

HKo

Panorama

Panorama je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o akterjih na področju regionalnega razvoja.

Odprtje natečaja za nagrado za Regiostars za leto 2015

Več si lahko preberete tukaj.

Oddaja prava ideja
Oddajo Prava ideja, ki jo sofinancira EU in v kateri so predstavljeni tudi zanimivi projekti,
sofinancirani iz EU sredstev, si lahko ogledate ob četrtkih ob 21.30 na TVSLO 1. Za zamudnike
pa so na voljo v arhivu oddaj.
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Obvestila
Razpisi EKSRP in ESPR
ala
Razpisi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo so dostopni prek:

Razpisi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
Razpisi Evropskega sklada za ribištvo

Kontakt
Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog informiranja in obveščanja javnosti,
se lahko obrnete na kontaktno osebo za informiranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja:



Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si

Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko predlagate primere
dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo še učinkoviteje dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na
elektronski naslov info.svrk@gov.si.

Oblikovala in uredila:
Nataša Rojšek
Lektura:
Nataša Kogej
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