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EVROPSKA KOMISIJA JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/20061, zlasti členov 29(4)
in 96(10) Uredbe,
po posvetovanju z Odborom Evropskega socialnega sklada,
po posvetovanju z Evropsko investicijsko banko,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Slovenija je Komisiji 12. maja 2014 prek sistema za elektronsko izmenjavo podatkov
(v nadaljnjem besedilu: sistem SFC2014) predložila „Operativni program za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020“ za podporo iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada
(ESS) in posebne dodelitve sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih (PZM) v
okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ v Sloveniji.

(2)

Operativni program izpolnjuje pogoje iz točk (a) in (c) prvega pododstavka
člena 90(2) in prvega pododstavka člena 90(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter je
upravičen do prehodne podpore iz Kohezijskega sklada na podlagi drugega
pododstavka člena 90(3) navedene uredbe in je upravičen do podpore iz posebne
dodelitve iz PZM v skladu z drugim odstavkom člena 16 Uredbe (EU) št. 1304/2013
Evropskega parlamenta in Sveta2.

(3)

Slovenija je pripravila operativni program skupaj s partnerji iz člena 5(1) Uredbe
(EU) št. 1303/2013 in v sodelovanju s Komisijo.
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UL L 347, 20.12.2013, str. 320.
Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 470).
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(4)

Komisija je v skladu s členom 29 Uredbe (EU) št. 1303/2013 ocenila operativni
program in je 5. avgusta 2014 posredovala pripombe na podlagi odstavka 3
navedenega člena. Slovenija je Komisiji 11. decembra 2014 predložila spremenjeni
operativni program.

(5)

Komisija je sklenila, da operativni program prispeva k strategiji Unije za pametno,
trajnostno in vključujočo rast ter k uresničevanju ekonomske, socialne in teritorialne
kohezije ter je skladen z Uredbo (EU) št. 1303/2013, Uredbo (EU) št. 1300/2013
Evropskega parlamenta in Sveta3, Uredbo (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta4, Uredbo (EU) št. 1304/2013 ter z vsebino partnerskega sporazuma z
Slovenijo, ki je bil odobren s Sklepom Komisije št. C(2014)8094 z dne
30. Oktobra 2014.

(6)

Operativni program vsebuje vse elemente iz člena 27(1) do (6) in člena 96(1) do (7)
Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter je bil pripravljen v skladu z vzorcem iz Priloge I k
Izvedbeni uredbi komisije (EU) št. 288/20145.

(7)

V skladu s členom 96(8) Uredbe (EU) št. 1303/2013, je Slovenija pripravila en
operativni program za podporo iz ESRR, ESS in Kohezijskega sklada v okviru cilja
„naložbe za rast in delovna mesta“ ter se je v sporazum o partnerstvu odločila vključiti
elemente operativnega programa, ki spadajo pod četrti odstavek in točko (c) šestega
odstavka tega člena.

(8)

V skladu z drugim odstavkom člena 76 Uredbe (EU) št. 1303/2013 ta sklep pomeni
sklep o financiranju v smislu člena 84 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta6. Vendar pa je treba določiti elemente, na podlagi katerih se lahko
prevzamejo proračunske obveznosti v zvezi s tem operativnim programom.

(9)

V skladu s točko (d) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 je
treba za vsako leto določiti znesek skupnih odobrenih finančnih sredstev, predvidenih
za podporo iz vsakega sklada, ter opredeliti zneske povezane z rezervo za uspešnost.
Prav tako je potrebno določiti znesek skupnih odobrenih finančnih sredstev za
podporo iz vsakega sklada, in nacionalnega sofinanciranja za operativni program ter
opredeliti zneske, povezane z rezervo za uspešnost za celotno programsko obdobje in
za vsako prednostno os. Za prednostne osi, ki se navezujejo na več kategorij regij, je
treba poleg tega za vsako kategorijo regij določiti znesek skupnih odobrenih finančnih
sredstev iz vsakega sklada in nacionalnega sofinanciranja.
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Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 281).
Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013
o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja „naložbe za rast in delovna
mesta“ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 289).
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 288/2014 z dne 25. februarja 2014 o pravilih v skladu z Uredbo
(EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo v zvezi vzorcem za operativne programe v okviru cilja „naložbe za rast in delovna
mesta“ ter v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah
za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v zvezi z
vzorcem za programe sodelovanja v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L 87,
22.3.2014, str. 1).
Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom)
št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).
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(10)

V skladu s členom 120(1) in (2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 je treba za vsako
prednostno os določiti stopnjo sofinanciranja in navesti, ali se ta stopnja uporablja za
skupne upravičene izdatke, vključno z javnimi in zasebnimi izdatki, ali za upravičene
javne izdatke. Za prednostne osi, ki se navezujejo na več kot eno kategorijo regij in
več kot en sklad, je treba določiti tudi stopnjo sofinanciranja po kategorijah regij in
skladih.

(11)

V skladu s členom 22(1) in (2) Uredbe (EU) št. 1304/2013 je treba za vsako
prednostno os določiti najvišji znesek podpore iz posebne dodelitve za PZM in
ustrezne podpore iz ESS kot skupni znesek in po kategorijah regij ter določiti razmerje
med kategorijami regij za podporo iz ESS za posamezno prednostno os.

(12)

V skladu s členom 4(3) Uredbe (EU) št. 1304/2013 se v okviru operativnega programa
vsaj 80 % sredstev, dodeljenih iz ESS za bolj razvite regije, in vsaj 60%, dodeljenih iz
ESS za manj razvite regije, osredotoči na do pet prednostnih naložb iz člena 3(1)
navedene uredbe.

(13)

V skladu s členom 11(3) Uredbe (EU) št. 1304/2013 se v operativnem programu
določi prispevek načrtovanih ukrepov, ki jih podpira ESS, k tematskim ciljem iz točk
(1) do (7) prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013 in k socialnim
inovacijam ter k transnacionalnem sodelovanju.

(14)

Ta sklep ne posega v stališče Komisije glede skladnosti katere koli operacije, ki se
podpira v okviru operativnega programa, s pravili o državni pomoči, ki se uporabljajo
v času odobritve podpore.

(15)

V skladu s členom 96(8) Uredbe (EU) št. 1303/2013 so bili elementi operativnega
programa iz četrtega odstavka in točke (c) šestega odstavka tega člena obravnavani že
v Odločbi Komisije C(2014)8094 z dne 30. oktobra 2014. Ostale elemente
operativnega programa iz točk (a), (b)(i) do (v) in (vii), (c)(i) do (iv) in (d) prvega
pododstavka odstavka 2, tretjega odstavka in točke (b) iz šestega odstavka navedenega
člena bi bilo zato treba odobriti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Odobrijo se naslednji elementi „Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020“ za skupno podporo iz ESRR, Kohezijskega sklada, ESS in
posebne dodelitve za PZM v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ v Sloveniji za
obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020, ki je bil v končni različici predložen 11.
decembra 2014:
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(a)

utemeljitev izbire tematskih ciljev, ustreznih prednostnih naložb in dodeljenih
finančnih sredstev, kakor so navedeni v oddelkih 1.1.2 in 1.2 operativnega programa;

(b)

elementi, ki se zahtevajo za vsako prednostno os v skladu s točkama (b) in (c) prvega
pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013, kakor so določeni v oddelku 2
operativnega programa, z izjemo oddelkov 2.A.9 in 2.B.7;

(c)

elementi finančnega načrta, ki se zahtevajo v skladu s točko (d) prvega pododstavka
člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013, kakor so določeni v preglednicah 17, 18a,
18b in 18c oddelka 3 operativnega programa;
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(d)

celostni pristop k teritorialnemu razvoju, ki prikazuje, na kakšen način operativni
program prispeva k doseganju ciljev in pričakovanih rezultatov, kakor so določeni v
oddelku 4 operativnega programa;

(e)

za vsako veljavno predhodno pogojenost ocena, ali je bila na dan predložitve
partnerskega sporazuma in operativnega programa izpolnjena ter, če predhodne
pogojenosti niso izpolnjene, opis ukrepov za njihovo izpolnitev, pristojni organi in
časovni razpored teh ukrepov v skladu s povzetkom, predloženim v partnerskem
sporazumu, kakor je določeno v oddelku 9 operativnega programa.
Člen 2

V okviru operativnega programa se podpirajo naslednje prednostne osi:
(a)

prednostna os 1 „Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega
razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev
gospodarstva“ iz ESRR;

(b)

prednostna os 2 „Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij
ter njihove uporabe in kakovosti“ iz ESRR;

(c)

prednostna os 3 „Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko
rast“ iz ESRR;

(d)

prednostna os 4 „Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja“ iz ESRR in
Kohezijskega sklada;

(e)

prednostna os 5 „Prilagajanje na podnebne spremembe“ iz ESRR in Kohezijskega
sklada;

(f)

prednostna os 6 „Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti“ iz ESRR in
Kohezijskega sklada;

(g)

prednostna os 7 „Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti“
iz ESRR in Kohezijskega sklada;

(h)

prednostna os 8 „Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne
sile“ iz ESS in posebne dodelitve za PZM;

(i)

prednostna os 9 „Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine“ iz ESRR
in ESS;

(j)

prednostna os 10 „Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost“
iz ESRR in ESS;

(k)

prednostna os 11 „Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti,
učinkovita javna uprava, krepitev zmogljivosti NVO in socialnih partnerjev“ iz ESS;

(l)

prednostna os 12 „Tehnična pomoč“ iz Kohezijskega sklada;

(m)

prednostna os 13 „Tehnična pomoč“ iz ESSR;

(n)

prednostna os 14 „Tehnična pomoč“ iz ESS.
Člen 3

Izdatki so upravičeni od 1. januarja 2014, razen izdatkov v okviru PZM, ki so upravičeni od
1. septembra 2013.
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Člen 4
1.

Najvišji znesek skupnih odobrenih finančnih sredstev, predvidenih za podporo iz
vsakega sklada in posebne dodelitve za PZM, ter zneski, povezani z rezervo za
uspešnost, so določeni v Prilogi I.

2.

Skupna odobrena finančna sredstva za operativni program znašajo
3 011 899 768 EUR in se financirajo v okviru naslednjih posebnih proračunskih
vrstic v skladu z nomenklaturo splošnega proračuna Evropske unije za leto 2014:
(a)

13 03 60 : 882 015 244 EUR (ESRR – manj razvite regije);

(b)

13 03 62 : 508 377 655 EUR (ESRR – bolj razvite regije);

(c)

13 04 60 : 895 370 363 EUR (Kohezijski sklad);

(d)

04 02 60 : 378 006 532 EUR (ESS – manj razvite regije);

(e)

04 02 62 : 338 918 438 EUR (ESS – bolj razvite regije);

(f)

04 02 64 : 9 211 536 EUR (posebna dodelitev za PZM).

3.

Stopnja sofinanciranja za vsako prednostno os po kategorijah regij in skladih je
določena v Prilogi II. Stopnja financiranja za vsako prednostno os se uporablja za
skupne upravičene izdatke, vključno z javnimi in zasebnimi izdatki.

4.

Najvišji znesek podpore iz posebne dodelitve za PZM in ustrezne podpore iz ESS kot
skupni znesek in po kategorijah regij za vsako prednostno os ter razmerje med
kategorijami regij za podporo iz ESS za posamezno prednostno os so določeni v
prilogah II in III.
Člen 5

Ta sklep je naslovljen na Slovenijo.
V Bruslju, 16.12.2014

Za Komisijo
Corina CREŢU
Članica Komisije
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