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Vsebinski cilji in prioritete
EKP 2021-27
Ključne usmeritve OP 2021-2027 izhajajo iz petih ključnih
politik in njihovih ciljev:
 Cilj 1 – pametnejša Evropa (inovacije, digitalizacija,
podjetništvo) – vir ESRR
 Cilj 2 – bolj zelena, nizkoogljična Evropa (energetika,
voda, odpadki, podnebne spremembe) – vir ESRR in KS
 Cilj 3 – bolj povezana Evropa (digitalna povezanost,
mobilnost, TEN-T) – vir ESRR in KS
 Cilj 4 – bolj socialna Evropa (zaposlovanje,
izobraževanje, socialna vključenost in zdravje) – vir ESS
 Cilj 5 – Evropa bližje državljanom (CLLD) – vir predvsem
ESRR

OPREDELITEV NALOŽB IN
SPECIFIČNIH CILJEV ESRR
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR) podpira zlasti
naslednje:
•
•
•
•
•

naložbe v infrastrukturo;
naložbe v dostop do storitev;
produktivne naložbe v MSP;
opremo, programsko opremo in neopredmetena sredstva;
informiranje, komuniciranje, študije, mreženje,
sodelovanje, izmenjavo izkušenj in dejavnosti, ki vključujejo
grozde;
• tehnično pomoč.

ESRR – Pametna Evropa
ESRR bo podpiral naslednje specifične cilje v okviru politike
„pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne
gospodarske preobrazbe“ in sicer z naslednjimi specifičnimi cilji:
I.

izboljšanjem raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti ter
uvajanjem naprednih tehnologij;
II. uživanjem koristi digitalizacije za državljane, podjetja in
vlade;
III. izboljšanjem rasti in konkurenčnosti MSP;
IV. razvojem znanj in spretnosti za pametno specializacijo,
industrijsko tranzicijo in podjetništvo;

ESRR – Zelena Evropa
ESRR bo podpiral naslednje specifične cilje v okviru politike
„bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično energijo,
zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter
preprečevanje in upravljanje tveganj “ in

sicer z:

I. spodbujanjem ukrepov za energetsko učinkovitost;
II. spodbujanjem obnovljivih virov energije;
III. razvojem pametnih energetskih sistemov in omrežij ter
hrambe energije na lokalni ravni;
IV. spodbujanjem prilagajanja podnebnim spremembam ter
preprečevanjem tveganj in krepitvijo odpornosti na nesreče;
V. spodbujanjem trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri;
VI. spodbujanjem prehoda na krožno gospodarstvo;
VII. spodbujanjem biotske raznovrstnosti, zelene infrastrukture v
urbanem okolju in zmanjšanjem onesnaženja;

ESRR – Povezana Evropa
ESRR bo podpiral naslednje specifične cilje v okviru politike
„bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti IKT“
in sicer z:
I. izboljšanjem digitalne povezljivosti;
II. razvojem trajnostnega, pametnega, varnega in
intermodalnega omrežja TEN-T, ki je odporno na podnebne
spremembe;
III. razvojem trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne,
regionalne in lokalne mobilnosti, ki je odporna na
podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom do
omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo;

ESRR – Socialna Evropa
ESRR bo podpiral naslednje specifične cilje v okviru politike
„bolj socialna Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravi “
in sicer z:
I. izboljšanjem učinkovitosti trgov dela in dostopa do
kakovostne zaposlitve prek razvoja socialnih inovacij in
infrastrukture;
II. izboljšanjem dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev
na področju izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega
učenja prek razvoja infrastrukture;
III. izboljšanjem socialno-ekonomske vključenosti
marginaliziranih skupnosti, migrantov in zapostavljenih
skupin prek celostnih ukrepov, vključno s stanovanjskimi in
socialnimi storitvami;
IV. zagotavljanjem enakega dostopa do zdravstvenega varstva z
razvijanjem infrastrukture, vključno z osnovnim zdravstvenim
varstvom;

ESRR –Evropa bližje državljanom
ESRR bo podpiral naslednje specifične cilje v okviru politike
„ Evropa, ki je bliže državljanom - s spodbujanjem trajnostnega in celostnega
razvoja mest, podeželja in obalnih območij ter lokalnih pobud “

I. spodbujanjem celostnega socialnega, gospodarskega in
okoljskega razvoja, kulturne dediščine in varnosti v urbanih
območjih;
II. spodbujanjem celostnega socialnega, gospodarskega in
okoljskega lokalnega razvoja, kulturne dediščine in
varnosti, vključno s podeželjem in obalnimi območji, tudi
prek lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

OPREDELITEV NALOŽB IN
SPECIFIČNIH CILJEV ESS+
EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS+) podpira zlasti naslednje
specifične cilje na področjih politik zaposlovanja, izobraževanja,
socialnega vključevanja in zdravja, s čimer prispeva tudi k cilju
politike „bolj socialna Evropa za izvajanje evropskega stebra
socialnih pravic“:
I.

izboljšanje dostopa do zaposlitve za vse iskalce zaposlitve,
zlasti mlade in dolgotrajno brezposelne, ter neaktivne
osebe, spodbujanje samozaposlovanja in socialnega
gospodarstva;
II. posodabljanje institucij in služb trga dela za oceno in
predvidevanje potreb po spretnostih ter zagotavljanje
pravočasne in prilagojene pomoči in podpore pri
usklajevanju ponudbe in povpraševanja, prehodov in
mobilnosti na trgu dela;

OPREDELITEV NALOŽB IN
SPECIFIČNIH CILJEV ESS+
III. spodbujanje udeležbe na trgu dela, uravnotežene glede na spol, in boljše
usklajenosti poklicnega in zasebnega življenja, vključno z dostopom do
otroškega varstva in oskrbe za vzdrževane osebe;
(iii bis) spodbujanje prilagajanja delavcev, podjetij in podjetnikov
spremembam ter aktivnega in zdravega staranja ter zdravega in dobro
prilagojenega delovnega okolja, ki obravnava zdravstvena tveganja;
IV. povečanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja ter njihove relevantnosti za potrebe trgov dela, da se
podpre pridobivanje ključnih kompetenc, vključno z digitalnimi
spretnostmi;
V. spodbujanje enakopravnega dostopa do kakovostnega in vključujočega
izobraževanja in usposabljanja ter dokončanja takega izobraževanja in
usposabljanja, zlasti za prikrajšane skupine, in sicer od predšolske vzgoje
in varstva prek splošnega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in
usposabljanja do terciarne ravni ter izobraževanja odraslih, vključno z
olajševanjem učne mobilnosti za vse;

OPREDELITEV NALOŽB IN
SPECIFIČNIH CILJEV ESS+
VI. spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in
prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju digitalnih spretnosti, boljše predvidevanje
sprememb in zahtev po novih spretnostih na podlagi potreb trga dela, olajševanje
kariernih prehodov in spodbujanje poklicne mobilnosti;
VII. pospeševanje aktivnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti in aktivne
udeležbe ter povečevanje zaposljivosti;
VIII.spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja državljanov tretjih držav in
marginaliziranih skupnosti, kot so Romi;
IX. krepitev enakopravnega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, vzdržnih in
cenovno ugodnih storitev; posodabljanje sistemov socialne zaščite, vključno s
spodbujanjem dostopa do socialne zaščite; izboljšanje dostopnosti, učinkovitosti in
odpornosti zdravstvenih sistemov in storitev dolgotrajne oskrbe;
X. spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali
socialne izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi in otroki;
XI. odpravljanje materialne prikrajšanosti z zagotavljanjem hrane in/ali osnovne
materialne pomoči najbolj ogroženim, vključno s spremljevalnimi ukrepi.

ESS+ – Pametna Evropa
ESS+ bo podpiral tudi
• razvoj spretnosti za pametno specializacijo in spretnosti za
ključne omogočitvene tehnologije,
• industrijsko tranzicijo,
• sektorsko sodelovanje na področju spretnosti in podjetništva,
• usposabljanje raziskovalcev,
• dejavnosti mreženja in partnerstva med visokošolskimi
institucijami, institucijami poklicnega izobraževanja in
usposabljanja, raziskovalnimi in tehnološkimi središči ter
podjetji in grozdi,
• mikro, mala in srednja podjetja ter socialno gospodarstvo;

ESS+ - Zelena Evropa
ESS+ bo podpiral tudi
• izboljšanje sistemov izobraževanja in usposabljanja za
prilagoditev spretnosti in kvalifikacij, izpopolnjevanja za vse,
vključno z delovno silo, ustvarjanja novih delovnih mest v
sektorjih, povezanih z okoljem, podnebjem in energijo ter
biogospodarstvom
ESS+ bo pod sklopom za zdravje podpiral tudi
spodbujanje zdravja in preprečevanje bolezni, prispeva k
učinkovitosti, dostopnosti in odpornosti zdravstvenih
sistemov ter k varnejšemu zdravstvenemu varstvu,
zmanjšuje neenakosti v zdravju, državljane ščiti pred
čezmejnimi nevarnostmi za zdravje ter podpira
zdravstveno zakonodajo EU.

OPREDELITEV NALOŽB IN
SPECIFIČNIH CILJEV KS
KOHEZIJSKI SKLAD (KS) podpira zlasti naslednje:
• naložbe v okolje, vključno z naložbami, ki so povezane s
trajnostnim razvojem in energijo ter prinašajo okoljske
koristi;
• naložbe v TEN-T;
• tehnično pomoč.

KS – Zelena Evropa
KS bo podpiral naslednje specifične cilje v okviru politike
„bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično energijo,
zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter
preprečevanje in upravljanje tveganj “:

I. spodbujanjem ukrepov za energetsko učinkovitost;
II. spodbujanjem obnovljivih virov energije;
III. razvojem pametnih energetskih sistemov in omrežij ter
hrambe energije na lokalni ravni;
IV. spodbujanjem prilagajanja podnebnim spremembam ter
preprečevanjem tveganj in krepitvijo odpornosti na nesreče;
V. spodbujanjem trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri;
VI. spodbujanjem prehoda na krožno gospodarstvo;
VII. spodbujanjem biotske raznovrstnosti, zelene infrastrukture v
urbanem okolju in zmanjšanjem onesnaženja;

KS – Povezana Evropa
KS bo podpiral naslednje specifične cilje v okviru
politike „bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne
povezljivosti IKT“ in sicer z:
II. razvojem trajnostnega, pametnega, varnega in
intermodalnega omrežja TEN-T, ki je odporno na
podnebne spremembe;
III. razvojem trajnostne, pametne in intermodalne
nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, ki je
odporna na podnebne spremembe, vključno z boljšim
dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo;

Naložbene potrebe RS za obdobje 2021-2027 (I)
SVRK je v sodelovanju s posredniškimi organi, kohezijskima regijama in ZMOS identificiral
naložbene potrebe v okviru ciljev politik 1 – 5 in sledečih specifičnih ciljev:

CP 1 – pametna Evropa:
• SC i) - izboljšanje raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti ter uvajanje naprednih
tehnologij
• SC ii) – uživanje koristi digitalizacije za državljane, podjetja in vlade da bi državljani,
podjetja in vlade izkoristili prednosti digitalizacije
• SC iii) – izboljšanje rasti in konkurenčnosti MSP
• SC iv) – razvoj znanj in spretnosti za pametno specializacijo, industrijsko tranzicijo in
podjetništvo
CP 2 – zelena Evropa:
• SC i) – spodbujanje ukrepov za energetsko učinkovitost
• SC ii) – Spodbujanje obnovljivih virov energije
• SC iii) – Razvoj pametnih energetskih sistemov in omrežij ter hrambe energije na lokalni
ravni
• SC iv) – Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanje tveganj in
krepitev odpornosti na nesreče
• SC v) - Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri
• SC vi) – Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo

Naložbene potrebe RS za obdobje 2021-2027 (II)
CP 2 – zelena Evropa:
• SC vi) – Spodbujanje biotske raznovrstnosti, zelene infrastrukture v urbanem okolju in
zmanjšanje onesnaženja
CP 3 – povezana Evropa:
• SC i) - izboljšanje digitalne povezljivosti
• SC ii) – Razvoj trajnostnega, pametnega, varnega in intermodalnega omrežja TEN-T, ki je
odporno na podnebne spremembe
• SC iii) – Razvoj trajnostne, pametne in prestopne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti,
ki je odporna na podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in
čezmejno mobilnostjo
CP 4 – socialna Evropa (ESS+):
• SC i) – izboljšanje dostopa do zaposlitve za vse iskalce zaposlitve, zlasti mlade in dolgotrajno
brezposelne, ter neaktivne osebe, spodbujanje samozaposlovanja in socialnega gospodarstva
• SC ii) – posodabljanje institucij in služb trga dela za oceno in predvidevanje potreb pri
spretnostih ter zagotavljanje pravočasne in prilagojene pomoči in podpore pri usklajevanju
ponudbe in povpraševanja, prehodov in mobilnosti na trgu dela
• SC iii) – Spodbujanje udeležbe na trgu dela, uravnotežene glede na spol, in boljše usklajenosti
poklicnega in zasebnega življenja, vključno z dostopom za do otroškega varstva in oskrbe za
vzdrževane osebe

Naložbene potrebe RS za obdobje 2021-2027 (III)
CP 4 – socialna Evropa (ESS+):
• SC iii bis) – Spodbujanje prilagajanja delavcev, podjetij in podjetnikov spremembam ter
aktivnega in zdravega staranja ter zdravega in dobro prilagojenega delovnega okolja, ki
obravnava zdravstvena tveganja
• SC iv) – Povečanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja ter njihove
relevantnosti za potrebe trgov dela, da se podpre pridobivanje ključnih kompetenc, vključno z
digitalnimi spretnostmi
• SC vi) – Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in
prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju digitalnih spretnosti, boljše predvidevanje sprememb in
zahtev po novih spretnostih na podlagi potreb trga dela, olajševanje kariernih prehodov in
spodbujanje poklicne mobilnosti
• SC vii) – Pospeševanje aktivnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti in aktivne
udeležbe ter povečevanje zaposljivosti
• SC ix) – Krepitev enakopravnega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, vzdržnih in cenovno
ugodnih storitev; posodabljanje sistemov socialne zaščite, vključno s spodbujanjem dostopa do
socialne zaščite; izboljšanje dostopnosti, učinkovitosti in odpornosti zdravstvenih sistemov in
storitev dolgotrajne oskrbe
• SC x) – Spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialne
izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi otroki
• SC xi) – Odpravljanje materialne prikrajšanosti z zagotavljanjem hrane in/ali osnovne materialne
pomoči najbolj ogroženim, vključno s spremljevalnimi ukrepi

Naložbene potrebe RS za obdobje 2021-2027 (III)
CP 4 – socialna Evropa (ESRR):
• SC i) – Izboljšanje učinkovitosti trgov dela in dostopa do kakovostne zaposlitve
prek razvoja socialnih inovacij in infrastrukture
• SC ii) – Izboljšanje dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev na področju
izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja prek razvoja
infrastrukture
• SC iii) – Izboljšanje socialno-ekonomske vključenosti marginaliziranih skupnosti,
migrantov in zapostavljenih skupin prek celostnih ukrepov, vključno s
stanovanjskimi in socialnimi storitvami
• SC iv) – zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva z razvijanjem
infrastrukture, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom

CP 5 – Evropa bližje državljanom
• SC i) – Spodbujanje celostnega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja,
kulturne dediščine in varnosti v urbanih območjih
• SC ii) - Spodbujanje celostnega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja,
kulturne dediščine in varnosti, vključno s podeželjem in obalnimi območji, tudi
prek lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

