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  Evropski strukturni in investicijski skladi (ESRR in ESS)  
 

 
Upravičenost 2014-2020

77 800  
podjetij je dobilo zagonska 
sredstva v letih med 2007 
in 2012

5 % proračuna  
za trajnostni razvoj mest

15 000 000  
udeležencev  vsako leto  
v tisočih projektih, ki jih po 
vsej EU sofinancira ESS

32,5%
 

celotnega proračuna EU   
namenjenih kohezijski politiki

274
EU je razdeljena na 274 
regij „NUTS 2“ , ki so vse  
zajete v kohezijsko politiko

tematskih ciljev   
za doseganje ciljev 
strategije Evropa 202011

milijard EUR podpore za 
mala in srednje velika podjetja 
v obdobju 2007-2013

70

 182,2 milijarde EUR za manj razvite regije 
BDP na prebivalca < 75 % povprečja EU-27  

27 % prebivalstva EU 

35,4 milijarde EUR za regije v prehodu 
BDP na prebivalca 75-90 % povprečja EU-27  

12 % prebivalstva EU 

 54,3 milijarde EUR za bolj razvite regije 
BDP na prebivalca > 90 % povprečja EU-27   

61 % prebivalstva EU

  Več informacij: 
ec.europa.eu/regional_policy 
ec.europa.eu/esf

SKUPNI PRORAČUN EU ZA 
OBDOBJE 2014-2020
SKUPAJ: 1 082 milijard €

67,5 %
Druge politike EU: 
kmetijstvo, raziskave, 
zunanje zadeve itd. 
730,2 milijarde €

32,5 %
Sredstva za  
kohezijsko politiko
351,8 milijarde €

Kohezijska politika je glavna naložbena politika EU  

Namenjena je vsem regijam in mestom v Evropski uniji za podporo ustvarjanja                                    

delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega  

razvoja in izboljšanja kakovosti življenja državljanov. 

Ustvarjanje novih delovnih 
mest in rast

 ‣ Prihodek v najrevnejših regijah EU se je 
povečal, pri čemer se je BDP na prebivalca 
na teh območjih povečal s 60,5 % povprečja 
EU v letu 2007 na 62,7 % v letu 2010.

 ‣ Ocenjuje se, da je bilo v letih 2007-2012 
ustvarjenih 594 000 novih delovnih mest.

Vlaganje v ljudi

 ‣ Vsako leto približno 15 milijonov ljudi sodeluje 
v tisočih projektih, ki jih sofinancira Evropski 
socialni sklad (ESS) po vsej EU.

 ‣ 2,4 milijona udeležencev v dejavnostih ESS, ki 
podpirajo dostop do zaposlitve, je našlo zapo-
slitev v roku 6 mesecev (2007-2010).

Podpora za podjetja

 ‣ 198 000 malih in srednje velikih podjetij je 
prejelo neposredno pomoč za naložbe.

 ‣ 77 800 podjetij je prejelo zagonska sredstva 
za ustanovitev podjetja.

 ‣ 262 000 delovnih mest je bilo ustvarjenih 
v malih in srednje velikih podjetjih.

Krepitev raziskav in inovacij

 ‣ 61 000 raziskovalnih projektov je prejelo finančno podporo.
 ‣ Dodatnih 5 milijonov državljanov EU je bilo zajetih v široko-
pasovno povezljivost.

 ‣ Ustvarjenih je bilo 21 000 novih dolgoročnih zaposlitev za 
raziskovalce.

Izboljšanje okolja

 ‣ Posodobljeni so bili sistemi oskrbe z vodo, ki jih uporablja 
3,2 milijona državljanov.

 ‣ Trajnost in privlačnost krajev in mest sta bili izboljšani 
z 9 400 projekti.

Modernizacija transporta

 ‣ 1 200 km cest in 1 500 km železniških prog je prispevalo 
k vzpostaviti učinkovitega vseevropskega prometnega 
omrežja (TEN-T).

*  Če ni navedeno drugače, podatki veljajo  
za obdobje 2007-2012. 

Kohezijska politika ima močan  
vpliv na številnih področjih

Naložbe prispevajo tudi k doseganju veliko drugih ciljev politike EU. Ta poli-
tika dopolnjuje politike EU na področju izobraževanja, zaposlovanja, ener-
gije, okolja, enotnega trga ter raziskav in inovacij. Kohezijska politika zlasti 
zagotavlja potreben naložbeni okvir in strategijo za uresničitev naših dogo-
vorjenih ciljev rasti (strategija Evropa 2020 – ec.europa.eu/eu2020).

EU je na področju zaposlovanja, inovacij, izobraževanja, socialne vklju-
čenosti in podnebja/energije določila pet konkretnih ciljev, ki jih želi 
doseči do leta 2020. Vsaka država članica je na teh področjih sprejela 
svoje nacionalne cilje. 

Da bi dosegli te cilje in obravnavali različne razvojne potrebe v vseh regi-
jah EU, je bilo za kohezijsko politiko za obdobje 2014-2020 rezerviranih 
351,8 milijarde EUR, kar je skoraj tretjina celotnega proračuna EU.

Kohezijska politika podpira evropsko         
solidarnost  

Večji del sredstev kohezijske politike je namenjen manj razvitim evrop-
skim državam in regijam, da bi čim prej dohitele ostale ter da bi se 
zmanjšala gospodarska, socialna in teritorialna neskladja, ki še vedno 
obstajajo v EU.

Skupni finančni vpliv

Kohezijska politika spodbuja nadaljnje javno in zasebno financiranje, in 
sicer ne le zato, ker države članice zavezuje k sofinanciranju iz državnega 
proračuna, ampak ker ustvarja tudi zaupanje vlagateljev. 

Ob upoštevanju nacionalnih prispevkov in drugih zasebnih naložb se 
pričakuje, da bo v obdobju 2014-2020 vpliv kohezijske politike znašal 
približno 450 milijard EUR.

➔ Kaj je kohezijska politika? ➔ Kateri so ključni dosežki*?

Določanje pravih ciljev
Komisija skupaj z državami članicami in regijami pripravi sporazume  
o partnerstvu in operativne programe, v katerih se določijo prednostne 
naložbe in razvojne potrebe. Organi upravljanja v državah članicah 
upravljajo programe in izbirajo posamezne projekte.

Izplačevanje sredstev

Kohezijska politika se izvaja v okviru treh glav-
nih skladov.

 ‣ Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR): si 
prizadeva okrepiti regionalno ekonomsko in so-
cialno kohezijo z vlaganjem v sektorje, ki spod-
bujajo rast, s čimer se povečuje konkurenčnost 
in ustvarjajo delovna mesta. ESRR financira 
tudi projekte čezmejnega sodelovanja.

 ‣ Evropski socialni sklad (ESS): naložbe usmerja 
v ljudi, pri čemer se osredotoča na izboljšanje 
možnosti za zaposlitev in izobraževanje. Cilj 
tega sklada je tudi pomagati tistim, ki so 
prikrajšani ter jim grozita revščina in socialna 
izključenost.

 ‣ Kohezijski sklad: vlaga v zeleno rast in trajno-
stni razvoj ter izboljšuje povezljivost v državah 
članicah, katerih BDP je pod 90 % povprečja 
EU-27. 

Navedeni skladi skupaj z Evropskim kmetijskim 
skladom za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskim 
skladom za pomorstvo in ribištvo (ESPR) tvorijo 
evropske strukturne in investicijske sklade 
(sklade ESI) (ec.europa.eu/esif).

Usmerjanje sredstev

 ‣ Organi upravljanja izberejo posamezne pro-
jekte. Če celotni stroški projekta presegajo 
50 milijonov EUR, ga mora odobriti Komisija.

 ‣ Komisija dodeli sredstva na začetku vsakega 
leta, tako da jih lahko države začnejo vlagati 
v projekte. 

 ‣ Izdatke, ki jih potrdijo nacionalni organi upravlja-
nja, plača Komisija.

 ‣ Programi so pod stalnim nadzorom. To vklju-
čuje revizije in preverjanja na kraju samem, 
ki jih izvajajo Komisija in država članica. Obe 
morata v celotnem 7-letnem proračunskem 
obdobju o tem pripravljati poročila.

Katere so novosti za obdobje 
2014-2020?

 ‣ Večji poudarek na rezultatih: jasnejši in mer-
ljivi cilji za lažje ugotavljanje odgovornosti.

 ‣ Poenostavitev: en sklop pravil za pet skladov.

 ‣ Pogoji: uvedba posebnih predpogojev, ki mo-
rajo biti izpolnjeni pred dodelitvijo sredstev. 

 ‣ Krepitev urbane razsežnosti in boj za social-
no vključenost: minimalni znesek ESRR, na-
menjen za celostne projekte v mestih, in ESS 
za podporo marginaliziranim skupnostim.

 ‣ Povezava z gospodarsko reformo: Komisija 
lahko začasno prekine financiranje za državo 
članico, ki ne izpolnjuje gospodarskih pravil EU. 

1. Krepitev raziskav, tehnološkega 
razvoja in inovacij

2. Izboljšanje dostopnosti, uporabe 
in kakovosti informacijskih in komu-
nikacijskih tehnologij

3. Povečanje konkurenčnosti malih 
in srednje velikih podjetij

4. Podpora za prehod na nizko-
ogljično gospodarstvo

5. Spodbujanje prilagajanja podneb-
nim spremembam ter preprečevanja 
in obvladovanja tveganj 

6. Ohranjanje in varstvo okolja ter 
spodbujanje učinkovite rabe virov

7. Spodbujanje trajnostnega pro-
meta in izboljšanje omrežnih infra-
struktur

8. Spodbujanje trajnostnega in kako-
vostnega zaposlovanja ter mobilno-
sti delovne sile 

9. Spodbujanje socialnega vklju-
čevanja ter boj proti revščini in 
kakršni koli diskriminaciji 

10. Naložbe v izobraževanje, uspo-
sabljanje in vseživljenjsko učenje 

11. Izboljšanje učinkovitosti javne 
uprave 

➔ Kako deluje?

Kohezijska politika je za obdobje 2014-2020 določila 11 tematskih ciljev, ki podpirajo rast. 

➔ Naložbe iz sklada ESRR bodo podpirale vseh 11 ciljev, vendar pa so cilji 1-4 glavne prednostne naloge. 

➔ Glavne prednostne naloge za ESS so cilji 8-11, čeprav sklad podpira tudi cilje 1-4. 

➔ Kohezijski sklad podpira cilje 4-7 in 11.     

➔ Katere so prednostne naloge?

Kontakti
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

  Telefon: 01/400 36 80

  www.svrk.gov.si, www.eu-skladi.si

  EUskladi 

  Twitter: @SVRK_RS

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
          kohezijsko politiko

Nove priložnosti financiranja projektov 
evropske kohezijske politike v Sloveniji 
za obdobje 2014–2020
3,2 milijarde evrov sredstev iz Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in Kohezijskega sklada odpira nove priložnosti, ki izboljšujejo življenjski standard državljank 
in državljanov Republike Slovenije. 

Za učinkovito koriščenje evropskih sredstev in doseganje dobrih rezultatov smo odgovorni vsi.

NOVOSTI

Večji poudarek na rezultatih
Jasnejši in merljivi cilji za lažje ugotavljanje odgovornosti.

Krepitev urbane razsežnosti in boj za socialno vključenost 
Minimalni znesek ESRR, namenjen za celostne projekte v mestih, in ESS za podporo marginaliziranim skupnostim.

Povezava z gospodarsko reformo
EK lahko začasno prekine financiranje za državo članico, ki ne izpolnjuje gospodarskih pravil EU.

Slovenija je razdeljena na dve kohezijski regiji
Finančna razdelitev med regijema je določena in dokončna.

Evropska sredstva ne nadomeščajo nacionalnih sredstev
Evropska sredstva nacionalna sredstva dopolnjujejo.

Uvedba mehanizmov  za spobujanje boljših rezultatov
Za boljše rezultate bodo sredstva evropskih in investicijskih skladov kombinirana s povratnimi viri.

Slovenija bo finančnim instrumentom namenila 438 milijonov evrov
Ta znesek je skoraj štirikrat večji kot v obdobju 2007–2013.

Uvajanje številnih poenostavitev
Možnost odprtih razpisov, e-kohezije, standardizacija postopkov, standardni stroški, itd.

Oblikovanje enotne vstopne točke
Tako bodo vsi vsi relevantni podatki za potencialne upravičence zbrani na enem mestu.

Ni vnaprejšnje razporeditve sredstev po resorjih oziroma regijah 
Tako bo omogočena konkurenca med projekti. Prednost bodo imeli tisti, ki bodo bolj izpolnjevali zastavljene 
kriterije in dokazovali sinergijske učinke.

»Od zidov k vsebini«
Prednostna podpora t.i. mehkih vsebin.

Dosledno spoštovanje nacionalnih in EU pravil
Zmanjšanje stopnje napake z ničelno stopnjo tolerance do goljufij.

  PREDSTAVITEV FINE EU TOČKE 

   Kaj je FINA EU TOČKA?

     Financiranje, EU sredstva, podpora

      Pomoč in podpora pri iskanju informacij o možnih virih financiranja iz EU sredstev in mednarodnih

      finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem, EGP, Švicarski prispevek), sistemu in pravilih 

      za koriščenje teh sredstev tako potencialnim prijaviteljem kot samim izvajalcem projektov. 

   Cilj FINE EU TOČKE?
• biti čim bolj »fin« informacijski servis s področja evropske kohezijske politike, kot tudi mednarodnih 
 finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem, EGP, Švicarski prispevek);

•	 zagotavljati	hitre,	pravilne	in	pregledne	informacije	o	možnostih	financiranja	za	posamezne	ciljne 
 skupine;

•	 predstavljati	dobre	zgodbe	in	preko	njih	rezultate	in	učinke	s	področja	evropske	kohezijske	politike 
 in mednarodnih finančnih mehanizmov;

•	 ozaveščati	o	pomenu	EU	sredstev	za	razvoj	Slovenije	in	krepiti	prepoznavnost	evropske	kohezijske 
 politike in mednarodnih finančnih mehanizmov v Sloveniji;

•	 krepiti	ozaveščenost	potencialnih	prijaviteljev	projektov	o	pravilih	in	pomenu	njihovega	spoštovanja 
 ter posredovati enotna in jasna tolmačenja;

•	 biti	povezovalni	člen	med	 institucijami,	ki	so	vključene	v	 izvajanje	evropske	kohezijske	politike	 in 
 mednarodnih finančnih mehanizmov;

•	 krepiti	kredibilnost	posameznih	ukrepov/ciljev/reform	in	krepiti	zaupanje	javnosti	vanje.

Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
150+ projektov s področja turizma
20+ obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine ter javne 
kulturne infrastrukture
Povečanje števila obiskovalcev za več kot 766.500 v obnovljenih 
in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne 
infrastrukture
155.100+ m2 novih in obnovljenih športno - rekreativnih površin
880+ novo ustvarjenih bruto delovnih mest

Gospodarska razvojna infrastruktura
3 prenovljene fakultete s področja naravoslovja in tehnike
15 medpodjetniških izobraževalnih centrov
10 urgentnih centrov
14.300+ novih širokopasovnih priključkov
90+ projektov e-storitev in e-vsebin

Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost
650+ zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov
150+ raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sodelovanjem 
podjetij
3.100+ projektov majhnih in srednjih podjetij
1.300+ novih inovacij in patentov
5.700+ na novo ustvarjenih bruto delovnih mest
Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih v višini 1,7 milijarde EUR

Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
620+ mladih raziskovalcev v gospodarstvu
370+ prehodov visokokvalificiranega kadra v oz. znotraj gospodarstva
64.700+ posameznikov vključenih v vseživljenjsko učenje
7.100+ prejemnikov iz ukrepov štipendijske sheme
18.600+ novo nastalih podjetij – samozaposlitev
730+ aplikativnih tehnologij, patentov ali inovacij za potrebe gospodarstva

Projekti lokalnih skupnosti
10+ novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme
150+ komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE
30+ razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih
20+ večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 
2 milijona EUR)
118.600+ prebivalcev priključenih na kanalizacijski sistem v 
aglomeracijah manjših od 2000 PE
154.200+ prebivalcev s kakovostnejšim in varnejšim vodovodnim 
sistemom

Trajnostna raba energije
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov CO2 za več kot 150.000 ton
Prihranek končne energije za več kot 300 GW ur
Iz obnovljivih virov energije bo proizvedeno več kot 300 GW
Ocenjeni prihranek zaradi naložb v energetske sanacije bolnic, domov 
za starejše, dijaških in študentskih domov ter stave lokalnih skupnosti 
za več kot 20 milijonov EUR letno

Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela
in neaktivnih
19.700+ subvencioniranih delovnih mest za brezposelne
51 % dolgotrajno brezposelnih vključenih v ukrepe aktivne
politike zaposlovanja
6.400+ oseb, ki so pridobile nacionalno poklicno kvalifikacijo

Varstvo okolja – področje voda
150.000 prebivalcev več priključenih na javni kanalizacijski sistem
300.000+ prebivalcev deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo
Povečanje števila aglomeracij opremljenih z odvajanjem in čiščenjem 
za več kot 40

Železniška, prometna in pomorska 
infrastruktura
150+ km posodobljenih železniških prog nahajajočih se na 
vseevropskih omrežjih – TEN, vključno s pokritostjo signala GSM-R

Dvig pretovora iz 8 milijonov na 14 milijonov neto ton letno
6 izvennivojskih križanj
50+ km novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih – TEN
130.000+ m2 protihrupnih ograj na AC odsekih

Skoraj 40 milijonov EUR nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih 
naložb v AC
38+ km novozgrajenih kolesarskih povezav
Povečanje zmogljivosti pretovora v koprskem pristanišču na račun 
poglobitve vplovnega kanala

Ravnanje s komunalnimi odpadki
Izgradnja 5 regionalnih centrov za ravnanje z odpadki
Posledično zmanjšanje nenevarnih odpadkov za 295.000 ton na leto 
ter prav takšno povečanje količin ločeno zbranih frakcij

Izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko 
učenje
5.100+ vključenih vzgojno izobraževalnih ustanov

510+ projektov razvoja e-vsebin
312.400+ udeležencev programov

88 % odraslih z uspešno zaključenim izobraževanjem
oz. usposabljanjem

Institucionalna in administrativna usposobljenost
800+ storitev e-uprave dosegljivih na svetovnem spletu
300+ oseb izobraženih s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu
2.600+ predstavnikov NVO in socialnih partnerjev
vključenih v usposabljanje in izobraževanje
Skrajšanje povprečnega časa posamičnega sodnega postopka za 4,2 
meseca

Enakost možnosti in spodbujanje socialne 
vključenosti
3.800+ ustvarjenih bruto delovnih mest za ranljive skupine

530+ vključenih vzgojno izobraževalnih ustanov
70.000+ otrok, ki so jim namenjeni programi dostopnosti in
enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju
14 % zmanjšanje deleža brezposelnih invalidov
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