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SREDSTVA EKP – nacionalna ovojnica

Razrez OP po skladih

RS v 2014–2020 razpolaga z 3,312 milijarde evrov:
• CEF ali IPE - 159,8 MEUR (Instrument za povezovanje Evrope)
• Programi ETS - Evropskega teritorialnega sodelovanja 64 M€
• FEAD – 20,5 M€ - MDDSZ (Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim)

PRIMERJAVA MED OBDOBJI
Predpristopni instrumenti
EPD 2004-2006 0,330 B€
EKP 2007-2013 4,101 B€
EKP 2014-2020 3,068 B€
EKP 2021-2027 ? 2,8 B€

sklad EU del v mio evrih

KS 914.046.895
ESRR

VKR
ZKR

1.416.685.363
907.392.844
509.292.519

ESS
VKR
ZKR

718.769.595
379.473.557
339.296.038

YEI 18.423.072
SKUPAJ 3.067.924.925



• Do konca aprila 2019 je SVRK izdala za
2,4 B€ - 77% o podpori

• Pogodbene vrednost – 1,96 B€ (64%)
• izplačila v višini 759 M€ (25%)

razpoložljivih sredstev;
• zahtevki za izplačila iz proračuna EU,

posredovani na Evropsko komisijo, v
višini 722 M€ (24%)

STANJE
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Ali je res, da leta 2017 iz naslova EKP Slovenija
ni dobila niti centa?

Ni res – po podatkih MF 102 M€

Ali Slovenijo v BRX čaka še 2 B€, ki jih moramo
počrpati do konca 2019 oz. 2020 ?

Črpanje/izvajanje je možno do 2023

NEKAJ NETOČNOSTI



OBJAVE

Mesečna objava -
http://www.svrk.gov.si/si/kako_koristimo_eu_sredstva/

Vsa kvartalna poročila
http://www.svrk.gov.si/si/kako_koristimo_eu_sredstva/porocila_

programsko_obdobje_2014_2020/



http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi
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Predlog EK za izvajanje
EKP 2021 -2027
• Evropska kohezijska politika (EKP) 2021-2027 :

znižuje se obseg sredstev za c/a 10% na ravni EU;
• Delitev sredstev med države članice na osnovi

relativne razvitosti države z dodatnimi kazalniki s
področja migracij in podnebnih sprememb;

manj razvite regije (pod 75% povprečja razvitosti EU)
regije v prehodu (med 75% in 100% povprečja razvitosti

EU)
bolj razvite regije (nad 100% povprečja razvitosti EU)



Predlog EK za RS
za obdobje 2021-27
• Kohezijska ovojnica v višini 3,073 milijarde EUR v stalnih

cenah 2018 oz. 3,463 milijarde EUR v tekočih cenah;
• 9% padec v primerjavi 2014-2020
• Sredstva vključujejo :

tri sklade – ESRR, ESS+ in KS – ca. 2,8 mlrd eur
nacionalne ovojnice v okviru mehanizma za

povezovanje Evrope CEF – ca.160 mio. EUR
nacionalna ovojnica za ETS– ca. 80 mio. eur

• Izhodišče kategorizacije regij:
 so statistični podatki Eurostata 2014/2016:

Kohezijska regija V Slovenija – manj razvita regija
Kohezijska regija Z Slovenja – regija v prehodu (99%)



V pogajanjih o VFO Slovenija zagovarja:
• hiter zaključek pogajanj o VFO
• močno kohezijsko politiko na EU ravni in čim višjo

nacionalno kohezijsko ovojnico
• Preprečiti nagel padec podpore
Kje smo trenutno v procesu pogajanj o VFO?
• Predsedniki vlad so prvo politično razpravo o VFO opravili decembra

2018 in sprejeli sklep, da se VFO pogajanja zaključijo oktobra 2019.
• Glede na zaplete z Brexitom časovnica ni realna in je zelo verjetno,

da bodo voditelji opravili še eno politično razpravo, ki ji bodo do
konca leta sledila politična pogajanja.

• Na zamik časovnice vplivajo tudi volitve v Evropski parlament,
imenovanje nove Evropske komisije in imenovanje novega
predsednika Evropskega sveta.

Predlog EK za izvajanje
EKP 2021 -2027 ----- VFO 21-27



 Ključne usmeritve OP 2021-2027 izhajajo iz petih ključnih politik in
njihovih ciljev:

 Cilj 1 – pametnejša Evropa (inovacije, digitalizacija, podjetništvo)
– vir ESRR /dosedanja 1 in 3 os/

 Cilj 2 – bolj zelena, nizkoogljična Evropa (energetika, voda,
odpadki, podnebne spremembe) – vir ESRR in KS /dosedanja 4,
5, in 6 os/

 Cilj 3 – bolj povezana Evropa (digitalna povezanost, mobilnost,
TEN-T) – vir ESRR in KS /dosedanja 2, 7 in deloma 4 os/

 Cilj 4 – bolj socialna Evropa (zaposlovanje, izobraževanje, socialna
vključenost in zdravje) – vir ESS /dosedanja 8, 9 in 10 os/

 Cilj 5 – Evropa bližje državljanom (CTN, CLLD) – vir predvsem
ESRR

Vsebinski cilji in prioritete
EKP 2021-27



Proces programiranja

Pripravljalna
faza

Razrez
sredstev in
navodila za
program

Prva
verzija
Programa
EKP

Zaključevanje
in končna
verzija
Programa EKP

20202019

EK – Poročilo o
državi

Gradivo za Vlado –
informacija o

procesu

Mapiranje naložbenih področij, opredelitev
kazalnikov ipd.

Pričetek vsebinskih
pogajanj z EK 9/2019



1.SVRK skupaj z ministrstvi in partnerji pristopi
k pripravi programskih dokumentov.

2.Nosilni resorji: Priprava oziroma prenova
dokumentov za izpolnjevanje tematskih
omogočitvenih pogojev (2030).

3.MF in SVRK - aktivnosti pri poenostavitvi
sistema izvajanja.

Vladno gradivo v usklajevanju



1.Gre za dokument EK – pogajalsko izhodišče
2.Za kohezijo ključna priloga D….
3.Osnovno stališče SVRK – da se področja

intervencij ne ožijo
4.Navezava na makro-regionalne strategije…
5.Logika tematskega cilja/cilja politik 5 –

CLLD, vsi ostali morebitni mehanizmi (CTN,
DRR ipd.) znotraj TC1 – TC4…

Poročilo o državi



KOHEZIJSKI ZAKONODAJNI
SVEŽENJ – 5 UREDB
• UREDBA O DOLOČITVI SKUPNIH DOLOČB o ESRR, ESS+,

KS in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, Sklad
za azil in migracije (AMIF), Sklad za notranjo varnost
(SNV) in Instrument za upravljanje meje in vizume
(IUMV) in PRILOGE (omogočitvenih pogojev, tematskih
sklopov, programiranja, metodo alokacije z izračunom
nacionalnih ovojnic itd.)

• UREDBA za ESRR in Kohezijski sklad
• UREDBA o Evropske socialnem skladu plus
• UREDBA o posebnih določitvah za cilj ETS (Interreg)
• UREDBA o mehanizmu reševanja pravnih in upravnih

ovir v čezmejnem okviru



KOHEZIJSKI ZAKONODAJNI SVEŽENJ
•Tematska osredotočenost po skladih:
•ESRR, glede na razvitost države (primer za Slovenijo):

•TC 1 najmanj 45% in TC 2 najmanj 30% sredstev ESRR
•vsaj 6% sredstev ESRR na nacionalni ravni nameni za
trajnostni urbani razvoj

•ESS+ financira le TC 4
•KS financira TC 2 in TC 3

•Omogočitveni pogoji kot pogoj za začetek izvajanja
•Programiraje 5+2
• Znižane stopnje evropskega sofinanciranja:
• 70% manj razvite regije, KS in Interreg
• 55% regije v prehodu ter
• 40% bolj razvite regije

• Postopen prehod na n+2
• Bistveno zmanjšana predplačila, nižje stopnje tehnične pomoči



KOHEZIJSKI ZAKONODAJNI SVEŽENJ
Stališče RS:
• Dve glavni prioriteti: močna kohezijska politika in brez padcev
na nivoju kohezijskih regij
•Kaj Slovenija zagovarja:
• ključna razvojna politika Unije za vse regije in države EU;
• navezave in osredotočenosti na razvojne izzive Unije in na

EVROPSKI SEMESTER s ciljem doseganja gospodarske
transformacije regij, držav in Unije - CSR

• doseganja dodane vrednosti Unije kot celote
• pomen ohranitve BDP kot glavnega kriterija za izračun

nacionalnih ovojnic (ohranitev t. i. Berlinske metode)
• močno podpora poenostavitvam izvajanja kohezijske politike
• pravilo n+3,  izvajanje kohezijske politike v deljenem

upravljanju in dopolnjevanje različnih skladov izvajanje
• podpora programom Evropskega teritorialnega sodelovanja.
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SMO se kaj naučili ?

1. STABILNOST (sistema, kadrov, čim
manj sprememb)

2. PARTNERSKI PRISTOP IN
ZAUPANJE

3. IS je pomemben
4. DODATNA SREDSTVA

(overcommitment)
5. POSLUŠATI in SLIŠATI



SMO se kaj naučili

POSLUŠAM
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