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POVZETEK
Namen diplomskega dela je predstavitev možnosti in načinov črpanja evropskih
sredstev, ki so na voljo Sloveniji in ostalim državam članicam (in tudi kandidatkam)
teoretično in na primeru projekta TrainProCoop. Cilj diplomskega dela je ugotoviti,
kakšen je postopek pridobitve sredstev in komu so namenjena, ugotoviti, kako uspešno
je bilo izvajanje kohezijske politike v Sloveniji v preteklih programskih obdobjih in kakšni
so razlogi za tak rezultat. Do črpanja evropskih sredstev dostopajo upravičenci, kot so
MSP, mladi, raziskovalci, kmetje, neprofitne organizacije in javni organi na različne
možne načine v zasledovanju evropskih ciljev in politike. Kohezijska politika je za
Slovenijo izrednega pomena, saj zajema številne aktivnosti na ravni EU za pospeševanje
socialnega in gospodarskega sodelovanja članic, ki so manj razvite. Analiza črpanja
evropskih sredstev Slovenije po posameznih obdobjih pokaže, kako je črpanje evropskih
sredstev v Sloveniji do sedaj potekalo in kako uspešna je pri tem bila, kljub vsem
oviram in napakam črpanja, na katere naletijo mnoge članice. S krajšo primerjavo
uspešnosti črpanja nekaterih ostalih držav članic (Finska, Estonija, Španija, Romunija,
Poljska, Avstrija) pa je razvidno, da Slovenija v zadnjem programskem obdobju 2007–
2013 ne zaostaja za ostalimi članicami po deležu uspešno počrpanih sredstev in da je pri
črpanju evropskih sredstev dokaj uspešna, čeprav obstaja velika potreba po uvedbi
določenih izboljšav in poenostavitev na tem področju. Eno izmed področij, ki ga krije
kohezijska politika je tudi medteritorialno sodelovanje članic, na katerega se nanaša tudi
projekt TrainProCoop, ki je nastal v sklopu evropskega teritorialnega sodelovanja
Slovenija–Avstrija 2007–2013 na podlagi že predhodnega uspešnega sodelovanja med
partnerji. Projekt je nastal in se zaključil v finančnem odbobju 2007–2013, njegov
namen pa je bil zagotoviti podporne storitve in uporabne informacije zaposlenim v MSP,
ki delajo z invalidi in osebami z omejitvami pri zaposlovanju, ter na ta način dvigniti
konkurenčnost sodelujočih MSP.
Ključne besede: kohezijska politika, financiranje Evropske unije, uspešnost črpanja,
teritorialno sodelovanje, Evropski sklad za regionalni razvoj, proračun Evropske unije.
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SUMMARY
ABSORPTION OF EU FUNDS IN SLOVENIA ON SELECTED CASE OF THE
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
The purpose of the thesis is to present the possibilities and ways of absorption of
European funds that are available to Slovenia and other Member States (and candidate) in
theory and in the case of a project TrainProCoop. The aim of the thesis is to determine
what is the procedure for the acquisition of assets and whom they are intended, to
determine how successful was the implementation of Cohesion Policy in Slovenia in
previous programming periods, and what are the reasons for such a result. The
beneficiaries of absorption of European founds are SMEs, young people, researchers,
farmers, nonprofit organizations and public authorities and they can absorb these Founds
in various possible ways by pursuing European objectives and policies. One of the most
important European policies is Cohesion policy, which is very imortant for Slovenia, as it
covers a number of activities at EU level to promote social and economic cooperation
between Member States that are less developed. Analysis of absorption of EU funds in
Slovenia in different periods shows how seccessful was the absorption of European funds
in Slovenia, despite all the obstacles and mistakes absorption encountered by many other
Mememer States too. With a short comparison of the performance of drawing some of the
other Member States (Finland, Estonia, Spain, Romania, Poland, Austria) it is clear that
Slovenia in the last programming period 2007-2013 does not lag behind other states in
the share of successfully absorbed the assets and that Slovenia absorbs European funds
fairly successful, although there exist a great need for certain improvements and
simplification in this area. One of the areas covered by the Cohesion policy is
Interterritorial cooperation of Member States, on which also applies TrainProCoop project,
which was created as part of the European Territorial Cooperation Slovenia - Austria 2007
- 2013. The project was developed and completed in the programming period 2007 2013, its purpose was to provide support services and useful information to employees in
SMEs who work with people with disabilities and persons with limitations in employment,
and in this way raise the competitiveness of participating SMEs.
Key words: Cohesion policy, European Union funding, performance of absorption,
territorial cooperation, the European Regional Development Fund, the European Union
budget
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1 UVOD
Evropska unija se je že z Lizbonsko strategijo, ki jo je Evropski Svet leta 2000 sprejel,
začela resneje usmerjati h cilju in želji po posodobitvi in razvoju gospodarstva Evropske
unije. Lizbonska strategija naj bi Evropsko unijo do leta 2010 (po novem do leta 2020)
spremenila v najbolj dinamično, konkurenčno in na znanju temelječe gospodarstvo na
svetu. Finančna in gospodarska kriza je razkrila ogromno težav in ne trajnostne razmere v
gospodarstvu znotraj evropskih držav. Za spopadanje s težavami in reševanja problema
soodvisnosti so države članice Evropske unije sprejele Strategijo Evrope 2020, s katero bo
zagotovljena gospodarska rast EU v prihodnjem desetletju. V spreminjajočem globalnem
okolju si je EU postavila cilj, da želi postaviti pametno, trajnostno in vključujoče
gospodarstvo. V želji po dosegu teh ciljev je vzpostavila veliko finančnih instrumentov/
sredstev namenjenih državam članicam in tudi kandidatkam za izvajanje različnih
evropskih politik. Ti instrumenti se med seboj razlikujejo vsebinsko in po načinu
dostopanja do finančnih sredstev. Države članice lahko te instrumente financiranja črpajo
decentralizirano in centralizirano. Centralizirana sredstva razpisuje Evropska komisija,
decentralizirane pa vsaka država članica zase. Največ sredstev Evropska unija namenja
izvajanju kohezijske politike, ki je usmerjena pospeševanju gospodarskega in socialnega
razvoja manj razvitih držav članic. S približno enako razvitimi državami in regijami bi EU
lahko dosegla dolgoročen cilj in postala ena najbolj konkurenčnih in dinamičnih
gospodarstev na svetu. Evropska unija se financira iz skupnega letnega proračuna, ki
temelji na večletnem finančnem okviru.
Preden je Slovenija postala članica EU je dobivala predpristopno pomoč iz različnih
programov namenjenih državam kandidatkam, kot so: ISPA, PHARE, SAPARD. S
pristopom Slovenije h EU, leta 2004 pa je Slovenija dobila tudi pravico do črpanja
evropskih sredstev. Z letom 2007 se je začela finančna perspektiva za obdobje 2007 do
2013 in v tem obdobju, znotraj te finančne perspektive je nastal in se zaključil tudi projekt
TrainProCoop, katerega bom predstavila v diplomski nalogi, kot primer črpanja Slovenije
evropskih sredstev.
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila pisno metodo s pregledom domače in tuje
strokovne literature s področja ekonomije in Evropske unije, pridobljene v knjižnici
Fakultete za upravo, Ekonomske fakultete, Fakultete za družbene vede, Narodni in
univerzitetni knjižnici, Ljubljanski mestni knjižnici … Prav tako sem si pri pisanju
diplomskega dela pomagala s strokovnimi članki s področja ekonomije in Evropske unije,
ki sem jih pridobila preko Digitalne knjižnice v Ljubljani, Google Scholar, EBSCO in preko
svetovnega spleta. Pri pisanju diplomske dela sem uporabila tudi metodo ustnega zbiranja
podatkov, ki je namenjen predvsem poglavju, v katerem je predstavljen konkreten projekt
kot primer črpanja evropskih sredstev.
V diplomskem delu sem postavile 3 hipoteze, ki jih bom v zaključku zavrgla oz. potrdila,
glede na ugotovljeno med nastajanjem diplomskega dela. Prva hipoteza je, da evropsko
financiranje uspešno spodbuja gospodarski ter socialni razvoj manj razvitih regij znotraj
EU. Druga hipoteza je, da Slovenija premalo črpa evropska sredstva, ki so ji na razpolago.
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Tretja hipoteza pa je, da je izvajanje in financiranje projekta TrainProCop bilo uspešno
zaključeno in ima izvedba projekta pozitivne učinke.
Diplomsko delo je sestavljena iz 7 tematskih poglavij. Prvo poglavje je uvod in zajema
ključno tematiko diplomske naloge, njen namen in cilj. V drugem poglavju je opisan način
evropksega financiranja, kdo vse je upravičen do takšnega financiranja in proračun
Evropske unije z vsemi njegovimi prihodki in odhodki, tretje poglavje zajema evropske
inštrumente črpanja sredstev in Kohezijsko politiko, v četrtem poglavju je opisana
Slovenija po vsakem programskem obdobju črpanja evropskih sredstev in njena uspešnost
pri tem, s kratko primerjavo uspešnosti črpanja sredstev nekaterih ostalih držav članic v
petem poglavju. V šestem poglavju je preučen in opisan konktreten primer črpanja
evropskih sredstev, in sicer projekt TrainProCoop s kratko primerjavo podobnega tujega
projekta, zadnje, sedmo, poglavje pa vsebuje zaključek, v katerem so pojasnjeni tudi
rezultati hipotez diplomskega dela.
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2 FINANCIRANJE IN PRORAČUN
2.1 FINANCIRANJE EU
EU s svojimi sredstvi podpira različna področja, kot so varstvo okolja, zdravstvo, varstvo
človekovih pravic, varstvo potrošnikov, humanitarne pomoči ... za samo financiranje pa
veljajo stroga pravila, ki omogočajo transparentno in odgovorno poraba sredstev in
natančen nadzor nad uporabljenimi sredstvi.
Obstajata dve glavni vrsti financiranja iz proračuna EU (Vodnik po finaciranju EU za
začetnike, 2012, str. 5):
•

Neposredna sredstva za posamezne projekte, ki so namenjena financiranju
posameznih projektov ali ciljev. Te subvencije se dodelijo običajno prek razpisov
za zbiranje predlogov in so financirana delno iz proračuna EU, delno pa iz drugih
virov. Izbira projektov, ki so (so)financirana v okviru sredstev evropske Kohezijske
politike (ESS, ESRR, KS) poteka preko javni razpisov za sofinanciranje, lahko pa
tudi preko neposrednih potrditev določenih operacij (Vodnik po financiranju EU za
začetnike, 2012, str. 4-5 ). Na takšne javne razpise za sofinanciranje se ponavadi
zbere več različnih upravičencev, ki prijavljajo posamezne projekte in s katerimi se
sklenejo pogodbe o sofinanciranju. Z upravičenci sklene te pogodbe ministrstvo, ki
nastopa kot sofinancer projektov posameznih upravičencev in ne kot naročnik.
Stroški v okviru posameznega projekta se delijo na upravičene, za katere
upravičenec uveljavlja povračila od ministrstva in neupravičene, ki jih mora
upravičenec kriti sam iz lastnih sredstev in ne more uveljavljati njihovih povračil.
Osnova za financiranje upravičenih stroškov je finačni načrt, ki je del pogodbe o
sofinaciranju in predstavlja plan stroškov, ki naj bi nastali v času projekta.
Osnovna pravila izvajanja projektov določajo, da mora upravičenec stroške, ki so
nastali v okviru izvajanja projekta, kriti najprej sam in šele na to lahko uveljavlja
povračilo stroškov pri čemer se pred dejanskim izplačilom zahtevka izvede
administrativna kontrola. Kontrola zajema tako finančni kot tudi vsebinski pregled
opravljenih aktivnosti za posamezni projekt. Velik poudarek je na preverjanju
dvojnega financiranja oz. da se en strošek ne uveljavlja iz dveh različnih virov
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2014). Upravičenec po navadi
najprej stroške plača sam, iz lastnih stredstev, razen v določenih izjemah pri
investicijskih transferih posrednim proračunskim uporabnikom ter v primeru, da
javni razpis ali neposredna potrditev v skladu z veljavnim zakonom, omogoča
izplačilo predplačila, ki znaša 20% pogodbene vrednosti (Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, 2014).

•

Javna naročila, ki so dodeljena na podlagi javnih razpisov za nakup storitev, blaga
ali del in so potrebna za delovanje institucij ali izvajanje programov EU (Vodnik po
finaciranju EU za začetnike, 2012, str. 5). Javni organi sklepajo pogodbe o
izvajanju del in zagotavljanju storitev. Pogodbe, ki so sklenjene z vsaj enim
gospodarskim subjektom v zameno za plačilo, imenujemo javna naročila, ki
predstavljajo pomemben delež bruto domačega proizvoda EU in so zelo
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pomembna za gospodarstva držav članic (Evropski parlament, 2014). Sodelovanje
pri dodelitvi sredstev in postopkih javnih naročil je običajno dostopno pod enakimi
pogoji za vse fizične osebe, ki so državljani in pravne osebe, ustanovljene v
(Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
2011, str. 6):
• državah članicah Evropske unije,
• državah članicah Evropskega gospodarskega prostora,
• državah, ki so uradne kandidatke/ potencialne kandidatke in so upravičene
do instrumenta predpristopne pomoči,
• državi, ki je neposredna upravičenka do pomoči, in se izvaja na podalgi
ustreznega temeljenega akta,
• v primeru javnih naročil in donacij financiranih iz proračuna EU v okviru
tematskega programa; države v razvoju, kot jih je določil OECD, Odbor za
razvojno pomoč ...,
• državah, ki so upravičenke na podlagi sklepa o vzajemnem dostopu do
zunanje pomoči.
Vsi postopki javnih naročil morjo biti v skladu z načeli zakonodaje EU, zlasti z načeli
prostega pretoka blaga, svobode ustanavljanja in opravljanja storitev in z načeli, ki iz njih
izhajajo. Upoštevati je potrebno tudi konkurenčnost, zaupnost in učinkovitost.
Za upravljanje s sredstvi in odločanje o dodelitvi subvencij/naročil skrbijo nacionalni in
regionalni organi držav članic EU, ki upravljajo več kot 76% proračuna EU. To vključuje
strukturne sklade in kmetijske subvencije. Poleg držav članic skrbijo za upravljanje
sredstev tudi Evropska komisija (22% programov centralno, na področju raziskav,
izobraževanja, zdravja, mladine,...) ter tretje države in mednarodne organizacije, ki
upravljajo približno 2% proračuna EU (npr. Rdeči križ, Organizacija združenih narodov)
(Vodnik po financiranju EU za začetnike, 2012, str. 5).
2.1.1 UPRAVIČENCI DO EVROPSKIH SREDSTEV
−

Mala podjetja

Mala in srednje velika podjetja se lahko potegujejo za subvencije, posojila in jamstva
(Evropska unija, 2014 ). Pomoč se zagotovi neposredno s subvencijami ali pa v okviru
programov, ki se upravljajo na nacionalni ravni. Financiranje s subvencijami EU je
namenejeno posebnim ciljem (okolje, raziskave, usposabljanje ...), oblikujejo in izvajajo
pa ga različni oddelki Evropske komisije ali izvajalske agencije. Na programe se lahko
prijavijo neposredno, pod pogojem da so njihovi projekti trajnostne narave, nadnacionalni
in z dodano vrednostjo. Iz strukturnih skladov je naložbe v MSP mogoče financirati samo v
gospodarsko manj razvitih regijah/konvergenčnih regijah. Evropska komisija, Evropska
investicijska banka in Evropski investicijski sklad izvajajo skupno politiko za boljši dostop
do financiranja MSP v manj razvitih regijah. Ta pobuda, ki se imenuje Skupni evropski viri
za mikro do srednja podjetja, članicam omogoča, da del svojih sredstev iz strukturnih
skladov porabijo za zagotavljanje jamstev za posojila ter financiranje z zasebnim in
tveganim kapitalom (Vodnik po financiranju EU za začetnike, 2012, str. 6).
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−

Nevladne organizacije

Te organizacije so ciljne skupine, ki so še posebaj upravičene do velikega dela financiranja
EU, saj so dejavne na mnogih področjih, ki jih zajemajo politike EU, in sicer na
nepridobitni osnovi, kar je eden od osnovnih pogojev za dodelitev sredstev iz blagajne EU.
Financiranje se odvija v sklopu programov, ki jih vodijo nacionalni in lokalni organi, ki
črpajo sredstva iz strukturnih skladov in v sklopu programov, ki jih vodi Evropska komisija.
Največji delež dodeli Komisija nevladnim organizacijam iz področja zunanjih odnsov, temu
sledi področje socianega, izobraževalnega in okoljskega sektorja. (Vodnik po financiranju
EU za začetnike, 2012, str. 10)
−

Mladi

Obstajata dva glavna vira finaciranja, ki zajemata mlade, in sicer program Vseživljensko
učenje in program Mladi v akciji. Program Vseživljensko učenje zajema program in
štipendijo Erasmus, ki je namenjena mladim, ki želijo študirati v tujini. Comenius s
partnerstvi med šolami po vsej Evropi zagotavja možnosti financiranja za mlade v šolskem
izobraževanju do konca višje srednješolske izorazbe. Program Leonardo da Vici pa je
namenjen poklicnemu izobraževanju in usposabljanju tudi v drugih državah. (Vodnik po
financiranju EU za začetnike, 2012, str. 13) Program Mladi v akciji pa je namenjen
mladim od 15. do 28. leta in je namenjen sofinanciranju projektov, ki spodbujajo dejavno
civilno udejstvovanje mladih, prostovoljno delo, pomoč mladim delavcem pri oblikovanju
mladinske politike.
−

Raziskovalci

S Sedmim okvirnim programom je bilo v programskem obdobje 2007–2013 za raziskave
dodeljenih več kot 53 miljard EUR, ki predstavlja tudi glavni instrumnet financiranja
raziskav v EU.
Sedmi okvirni program zajem področja kot so sodelovanje, zamisli, ljudje, zmogljivosti in
jedrske raziskave. Tudi ta program temelji na sofinanciranju in običajna stopnja povračila
stroškov znaša 50%, nekaterim organizacijam, kot so nepridobitne organizacije in MSP pa
se lahko povrne do 75% stroškov. Za dejavnosti kot so povezovanje v mreže in
usposabljanje pa se lahko povrne tudi do 100% upravičenih stroškov (Vodnik po
financiranju EU za začetnike, 2012, str. 17).
−

Kmetje

Z reformo leta 2003 je bil uveden nov sistem enotnih plačil, po katerem pomoč ni vezana
na proizvodnjo. Gavni cilj enotnega plačila je podpiranje prihodkov kmetov. Kmetje,
prejemniki morajo spoštovati standarde varstva okolja, dobrega počutja živali in varnosti
hrane ter ohranjati zemljišča v dobrem stanju (Evropska unija, 2014).
Politika razvoja podeželja je namenjena krepitvi razvoja konkurenčnosti kmetijstva in
gozdarstva, varstva okolja, ohranjanju podeželja in izboljšanju kakovosti življenja na
podeželju ... (Vodnik po financiranju EU za začetnike, 2012, str. 23 - 25).
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−

Javni organi

Javni organi, vključno z lokalnimi organi, lahko izkoristijo široko paleto možnosti
financiranja EU. Največ sredstev za financiranje projektov s področja lokalne
infrastrukture za povečanje zaposlovanja se zagotavlja v okviru kohezijske politike. Ta
sredstva so na voljo v okviru strukturnih skladov, ki jih v glavnem upravljajo nacionalni ali
regionalni organi (Vodnik po financiranju EU za začetnike, 2012, str. 26).

2.2 PRORAČUN EU
Evropski proračun je finaciran iz različnih virov, proračunska sredstva pa so namenjena
dvigu življenjskega standarda in izboljšanju vsakdanjega življenja ljudi (Evropska unija,
2014 ). Neposredno ali posredno korist od proračunsko finaciranih dejavnosti naj bi imeli
vsi državljani EU. Dejavnosti in projekti, ki so financirani iz proračuna EU, odražajo
prednostne naloge, ki jih je v določenem obdobju določila Evropska unija, ki so razdeljene
v šestih širokih skupinah porabe (Trajnostna rast, Ohranjanje in upravljanje naravnih
virov, Državljanstvo, Svoboda, Varnost in pravica, EU kot globalni akter, Uprava in
nadomestila in po različnih področjih.) Po Načelu subsidiarnosti, ki zagotavlja, da Evropska
unija ukrepa le, če in kolikor države članice določenih ciljev ne morejo doseči same,
obstajajo določena področja in politike, pri katerih se države članice niso odločile za
ukrepanje na ravni Evropske unije. Ta področja in politike so Nacionalno – socialna
varnost, pokojninski, zdravstveni in izobraževalni sistemi ... (Proračun Evroske unije na
kratko, 2010, str.2)
Letni proračun EU ustreza približno 1% nacionalnega bogatstva EU, kar znaša približno
244 EUR na državljana. Proračun EU ne zajema odhodkov za izvajanje suverenih funkcij
države, ne vsebuje odhodkov za zagotavljanje socilane varnosti posameznika, ne vsebuje
stroškov servisiranja dolga, odhodki za zagotavljanje javnih dobrin in za prerazdelitev pa
so omejeni in ravno to so razlogi, zakaj je evropski proračun tako majhen.
Osnovne funkcije proračuna EU so alokacijska funkcija, prerazdelitvena funkcija in
stabilizacijska funkcija. Alokacijska funkcija, po kateri država finacira javne dobrine in
storitve, ki jih ni mogoče zagotoviti v zadostni meri in na ustrezen način v trženm
sektorju, je ekonomsko utemeljena v primeru t.i. evropskih javnih dobrin in je politično
relativno neproblematična, Prerazdelitvena funkcija skrbi za enakomernejšo porazdelitev
dohodka in gospodarstva z npr. Progresivno obdavčitvijo dohodkov in s transferi socialno
šibkejšim ... Stabilizacijska funkcija, katere namen je pospešiti gospodarsko rast in
umiritev inflacije, je ekonomsko utemeljena zaradi obstoja EMU, a politično sporna zaradi
odpovedi nacionalni fiskalni suverenosti, ki bi jo izvajanje te funkcije zahtevalo (Baldwin in
Wyplosz, 2006).
Proračun EU naj bi se v glavnem ukvarjal z zagotavljanjem evropskih javnih dobrin in tudi
s prerazdelitvijo. Proračunski postopek je medinstitucionalni postopek, ki vsako leto določi
dejansko odobrene zneske odhodkov proračuna za naslednje leto po posameznih
politikah. Upošteva najvišje dovoljene zneske prihodkov in odhodkov, ki jih določi
srednejročni finančni okvir. Za razdelitev odhodkov se napiše Finačna perspektiva, za
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razdelitev prihodkov pa Uredba o sistemu virov lastnih sredstev (Baldwin in Wyplosz,
2006).
2.2.1 ODHODKI IZ PRORAČUNA
Evropska sredstva financirajo kmetijstvo, manj razvite regije in ostala področja. Za
kmetijstvo gre približno polovico proračuna, manj razvite regije pa dobijo približno 32%
proračuna. Ostali del evropskega proračuna je razdeljen na različna področja, kot so
notranja politika (7% proračuna), ki vsebuje odhodke, ki so porabljeni znotraj EU, vendar
niso namenjeni kmetijstvu ali slabše razvitim državam, zunanja politika (6% proračuna),
pri katerih je denar namenjen večinoma za humanitarne namene in pomoč pri razvoju
nečlanic po celem Svetu, administracija (6% proračuna) zajema stroške vodenja evropskih
institucij, zadnje področje pa so rebati za nove države članice, ki v prvih letih članstva niso
neto plačnice (Baldwin in Wyplosz, 2009, str.83 – 84).
Kljub temu da se je proračun v letu 2014 zmanjšal za 5,8% v primerjavi z proračunom iz
leta 2013, namenja Evropa ogromno sredstev ukrepom za odpravljanje brezposelnosti in
ustvarjanju gospodarske rasti. Za projekte v državah članicah in ostalih državah se porabi
94% proračuna EU. Proračun za letošnje leto vsebuje 9 miljard EUR za raziskave in
inovacije, 3,4 miljard EUR za pobudo zaposlovanja mladih, 275,3 milijona EUR pomoči za
dostop do kreditov in večjo konkurenčnost, 1,9 milarde EUR za bolje povezno Evropo, 1,6
miljarde EUR za izobraževanje, 47,5 miljarde EUR za ekonomsko, socilano in teritorialno
kohezijo, 59,3 milijarde EUR za naravne vire, vključno s 404,6 milijona EUR za okoljski
program LIFE, 2,2 milijarde EUR za varnost in državljanstvo, 8,3 milijarde EUR za Evropo
v svetu, 8,4 milijarde EUR za upravo (Pregled proračuna EU za leto 2014, 2014, str. 1-3 ).
Grafikon 1: Proračun EU za leto 2014 po razdelkih finančnega okvira – Skupaj: 142,6
milijarde evrov

33.30% Ekonomska, socialna in
teritorialna kohezija
11.60% Konkurenčnost za rast
0.40% Posebni instrumenti
5.90% Uprava
5.80% Evropa v svetu
1.50% Varnost in državljanstvo
41.60% Trajnostna rast, naravni
viri

Vir: Evropska unija (2014)
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2.2.2 VEČLETNI FINANČNI OKVIR

Večletni

finančni okvir zajema glavne prednostne naloge proračuna EU v daljšem
časovnem obdobju. Je proračunski načrt, ki določa najvišje letne mere/zgornje meje
odobrenih proračunskih sredstev za prevzem obveznosti po vrstah odhodkov in letne
zgornje meje odobrenih proračunskih sredstev za plačila (Predlog Evropske komisije o
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, 2011, str. 3-4). Dogovor o
večletnem finančnem okviru pretvori politične prednostne naloge, ki so jih določile države
članice in institucije EU, v finančne in pravne oblike. Tako načrtovanje zagotavlja stabilno
okolje na dolgi rok, instrumenti prilagodljivosti pa zagotavljajo odziv na nepredvidene
dogodke. Finačni okvir opredeli tudi vse ostale nujne določbe za nemoten potek in
izvajanje letnega proračunskega procesa (Pregled proračuna EU za leto 2014, 2014, str.
2). Če Svet EU do izteka predhodnjega finančnega okvirja ne sprejme nobene uredbe o
določitvi novega finnačnega okvirja, se zgornja meja in ostale določbe, ki ustrezajo
zadnjemu letu tega okvira, podaljšajo do sprejetja omenjenega akta. Evropski parlament,
Svet EU in Komisija v postopku sprejemanja ukrenejo vse potrebno za njegovo lažje
sprejetje (Predlog Evropske komisije o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014 –
2020, 2011, str. 4).
V finančnem okviru za obdobje 2014–2020 bo Evropa namenila biljon evrov
premagovanju finančne ter gospodarske krize, proti brezposelnosti in k spodbujanju
gospodarske rasti v EU. Prednostne naloge finančnega okvira za obdobje 2014 do 2020 so
povečanje naložb v izobraževanje, raziskave in inovacije ter izboljšanje prometnih,
energetskih in digitalnih omrežij, osredotočenost na rast in zaposlovanje, zlasti pri mladih
brezposelnih, uspešnejša kohezijska politika, ki regijam omogoča različne možnosti
financiranja, s poudarkom na uspešnosti in dodani vrednosti EU, spremenjena skupna
kmetijska politika, ki želi evropsko kmetijstvo narediti bolj konkurenčno in okolju prijazno,
boj proti podnebnim spremembam kot nepogrešljiv del vseh pomembnejših politik EU z 20
% odhodkov za ukrepe, povezane s podnebnimi spremembami, boljši dostop do sredstev
za državljane EU, podjetja in organizacije zaradi enostavnejših pravil, jasna usmeritev
glede izvajanja in boljši nadzor nad porabo proračuna EU, vključno z možnostjo začasne
ustavitve financiranja, če država članica ne izvaja uravnotežene ekonomske in fiskalne
politike, inovativni finančni instrumenti, kot so projektne obveznice, ki omogočajo
ustvarjanje dodatnih finančnih virov s sodelovanjem zasebnega sektorja (Pregled
proračuna EU za leto 2014, 2014, str. 2-3 ).
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Grafikon 2: Večletni finančni okvir 2014 - 2020

1%
6%

11%
Lastni viri iz DDV

12%
Lastna sredstva na podlagi
BND
Tradicionalna lastna sredstva
Presežek iz prejšnjega leta
Drugo
70%

Vir: Predlog Evropske komisije o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (2011, str.6)

2.2.3 PRIHODKI V PRORAČUN
Evropska unija uporablja za financiranje svojih odhodkov t.i. lastna sredstva, ki so last
Unije. Države članice jih pobirajo v imenu EU in jih prenašajo v proračun EU. Sestavljena
so iz treh vrst (Proračun EU na kratko, 2010, str. 6):
•
•
•

Tradicionalna lastna sredstva,
Sredstva iz naslova DDV,
Sredstva iz naslova BND.

Tradicionalna lastna sredstva so sestvaljena iz carin za izdelke iz držav nečlanic in
prelevmani na sladkor. Članice so v obdobju 2007–2013 zadržale 25% zneska za kritje
stroškov pobiranja. V proračun prispevajo približno 12% skupnih prihodkov.
Lastna sredstva iz naslova DDV so enotna 0,3 odstotna stopnja, pobrana od prihodkov
vsake članice. Ta sredstav predstavljajo približno 11% skupnih prihodkov v proračun EU.

Lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka so enotna odstotna stopnja, ki se
pobere od BND vsake od članic. Vsaka članica prenese v proračun standardni odstotek
svojega premoženja. Ta sredstva so postala glavni vir finaciranja proračuna EU in danes
predstavlja kar 76% skupnih prihodkov ( Pregled proračuna EU za leto 2014, 2014, str.
3).
Poleg lastnih sredstev se v evropski proračun stekajo tudi nekateri drugi prihodki, ki
predstavljao približno 1% proračuna, kot so davki na plače, ki jih plačujejo evropski
uslužbenci, prispevki nečlanic v nekatere programe EU, globe podjetij, ki kršijo katero od
zakonodaj (Proračun Evropske unije na kratko, 2010, str. 6-7).
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2.2.4 ODLOČANJE O PRORAČUNU
Institucije, ki so pristojne in imajo različne vloge pri odločanju o proračunu so Evropski
parlament, Evropska komisija in Svet EU. Evropska komisija predloži osnutek proračuna v
presojo Svetu in Evropskemu parlamentu, ki predlog lahko sprejmeta ali predlagata
kompromise
predlaganih sprememb.
Za vsakoletni proračun se najprej določijo
dogovorjeni zneski v okviru večletnega finančnega okvira (Evropska unija, 2014).
Vsako leto pripravijo vse institucije načrt odhodkov za predlog proračuna do 1. julija.
Evropska komisija vse te načrte združi in na podlagi le-teh pripravi enotni letni predlog
proračuna, ki ga mora do 1. septembra predložiti Evropskemu parlamentu in Svetu EU.
Svet EU sprejme stališče o predlogu, ki ga z obrazložitvijo posreduje Evropskemu
parlamentu. Parlamentarni odbori pa istočasno razpravljajo o predlogu in svoja mnenja
posredujejo Odboru za proračun, ki skrbi za pripravo stališča parlamenta. Na to ima
Spravni odbor, ki vsebuje isto število poslancev kot tudi predstavnikov Sveta na razpolago
21 dni za doseg sporazuma o skupnem besedilu. Če se Spravni odbor dogovori o skupnem
besedilu, imata Parlament in Svet EU na voljo 14 dni za odobritev. Če pa postopek ne
uspe ali če Parlament zavrne skupno besedilo, mora Komisija predložiti novi predlog
proračuna. Parlament se lahko odloči za sprejetje predloga, kljub zavrnitvi Sveta (Evropski
parlament, 2014).
2.2.5 UPRAVLJANJE PRORAČUNA
Za izvrševanje proračuna ima končno odgovornost Evropska komisija, vendar pa se večji
delež sredstev EU, ki znaša okoli 80% porabi z deljenim upravljanjem, ki jih upravljajo
organi v državah članicah in ne Evropska komisija (Pregled proračuna EU za leto 2014,
2014, str. 4). Tretji način komisijskega izvrševanja proračuna je posredno upravljanje, pri
katerem so naloge izvrševanja proračuna zaupane organom in subjektom, državam
nečlanicam, mednarodnim organizacijam in drugim (Evropski parlament, 2014 ). Evropska
komisija in države članice izvršujejo proračun, pri tem pa so politično odgovorne
Evropskemu parlamentu. Raznoliko medsebojno nadzorovanje omogočajo pravilno
upravljanje zadevnih sredstev, ki so v skladu z veljavnimi predpisi.
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Grafikon 3: Način upravljanja proračuna (v letu 2013)
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Vir: Pregled proračuna za leto 2014 ( 2014, str. 4)

Načelo dobrega finančnega poslovodenja, ki se ga je potrebno držati pri porabi sredstev
EU pravi, da si morajo tisti, ki upravljajo denar maksimalno prizadevati, da je denar
porabljen kar najbolj gospodarno. To načelo zahteva tudi dosledno upoštevanje vseh
navodil in predpisov ter redno in sprotno preverjanje. Države članice so soodgovorne za
zaščito finančnih interesov EU in v ta namen tudi sodelujejo z Evropsko komisijo in
Evropskim uradom za boj proti goljufiji. V primeru neupravičeno izplačanih sredstev
(zaradi pomote, nepravilnosti, goljufije ...) mora Evropska komisija izterjati te nepravilno
izplačane zneske (Proračun EU na kratko, 2010, str. 11).
Pravila, ki urejajo dejanske odhodke proračuna, so zbrana v Finančni uredbi in v
Izvedbenih pravilih. Finančna uredba vsebuje dejansko porabo sredstev, Izvedbena
pravila pa pojasnjujejo bolj podrobno način uporabe finančne uredbe. Finančna uredba
vsebuje načela in pravila, ki urejajo izvrševanje proračuna in je horizontalna uredba, ki se
uporablja za vsa področja odhodkov in vse prihodke. Dodatna pravila o izvajanju
proračuna pa je mogoče najti v uredbah za posamezne sektorje, ki zadevajo določeno
politiko EU (Evropski parlament, 2014).
Računalniški sistem ABAC (računovodstvo na podlagi nastanka poslovnega dogodka) je
glavno sredstvo Evropske komisije za izvrševanje proračuna, poleg tega pa je Evropska
komisija sprejela ukrepe za doseganje najvišjih mednarodnih računovodskih standardov,
zlasti mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor (IPSAS), oblikovano s strani
IFAC (Mednarodno združenje računovodskih strokovnjakov) (Evropski parlament, 2014).
Upravljane in notranji nadzor poteka tako, da na strani Evropske komisije opravlja
programe in dejavnosti Evropski generalni direktorat, v katerem je osebje oddelkov
Evropske komisije. Generalni direktorati so pristojni za posamezna področja in po potrebi
sodelujejo in komunicirajo s partnerji v državah čalnicah. V vsakem oddelku je generalni
direktor imenovan za odredbodajalca in nosi popolno odgovornost za delovanje na
področju svoje pristojnosti, kljub temu pa so vsi zaposleni v EU disciplinsko in materialno
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odgovorni za svoja dejanja na delovnem mestu. S sklopom jasnih meril, vodstevnim
nadzorom, neodvisnimi notranjimi revizijami na podlagi ocen tveganja in rednim
poročanjem o dejavnostih posameznim komisarjem je notranji nadzor še dodatno
okrepljen. Vsi oddelki Komisije morajo predložiti članom Komisije letno poročilo o svojem
delu, z navedbo dosežekov doseženih v zadnjem letu, ter morebitne predloge za odpravo
določenih pomanjkljivosti in napak. Skupno poročilo se potem pošlje Evropskemu
parlamentu in Svetu EU, to poročilo pa je eden od temeljev, na katerem Evropsko
računsko sodišče osnuje svojo letno izjavo o zanesljivosti v zvezi s tem, kako uspešno in
pravilno EU upravlja svoja sredstva (Proračun EU na kratko, 2010, str. 12–13).
Veliko vlogo pri odločanju o proračunu ima tudi Evropski parlament, ki lahko vpliva na
izvrševanje proračuna EU s prelogi sprememb in sklepi v okviru proračunskega postopka
za razporejanje sredstev. Svet EU po objavi letnega poročila Računskega sodišča in
zaključku zaključnega računa predloži svoja priporočila Evropskemu parlamentu, ki na
podlagi tega presodi, kako je Evropska komisija upravljala proračun v določenem
proračunskem letu. Če Evropski parlament presodi, da je Evropska komisija delovala
pravilno in korektno pri upravljanju proračuna, ji podeli RAZREŠNICO. Resolucija o
razrešnici navaja številne obveznosti in priporočila, ki so naslovljena na Evropsko komisijo
in na druge organe, ki sodelujejo pri izvrševanju proračuna (Evropski parlament, 2014).
2.2.6 POROČANJE O PRORAČUNU
Evropska komisija je leta 2005 sprejela pomembno odločitev in prešla z računovodstva na
podlagi nastanka plačil na računovodstvo na podlagi nastanka poslovnih dogodkov.
Takšno računovodstvo prepozna transakcije takoj, ko se zgodijo in ne šele, ko je plačilo
izvršeno in omogočajo celovit pregled nad vsemi sredstvi ter obveznostmi EU. Tako imajo
oblikovalci politik, organi za proračunski nadzor in drugi dostop do natančnejših finančnih
podatkov, kar je zelo pomembno za učikonkovitejše upravljanje in nadzor javnega denarja
(Proračun EU na kratko, 2010, str. 13-14).
Evropska komisija objavi mesečna poročila s podatki o izvrševanju proračuna, iz katerih
je razvidno, kako se denar dejansko porablja in vsebujejo podatke po posameznih
poglavjih proračuna in po področjih. Evropska komisija objavi tudi zaključni račun
Evropskih skupnosti, ki je sestavljen iz konsolidarnega poročila o izvrševanju proračuna in
bilance stanja. Ta poročila so narejena v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi
za javni sektor (IPSAS) in združujejo vse zaključne račune institucij in organov EU in
večine agencij (Proračun EU na kratko, 2010, str, 14-15).
Evropsko računsko sodišče opravi še zunanjo in neodvisno revizijo zaključnega računa in
upravljanja sredstev in vsako leto pripravi poročila za Evropski parlament in Svet
ministrov. V tem letnem poročilo so zapisana mnenja oz. izjava o zanesljivosti
računovodskih izkazov in izjavo o zanesljivosti o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih
transakcij.

12

3 EVROPSKI
INŠTRUMENTI
KOHEZIJSKA POLITIKA

ČRPANJA

SREDSTEV

IN

3.1 PREDSTAVITEV INŠTRUMENTOV ČRPANJA SREDSTEV
Evropska unija s svojimi sredstvi podpira različne projekte in programe iz številnih
področij, na katera vpliva s svojimi različnimi politikami, kot so npr. kohezijska politika,
monetarna politika, zunanja politika … Finančna sredstva EU se delijo na centralizirane in
decentralizirane programe, ki uresničujejo izvajanje in doseganje ciljev in nalog določenih
v politikah in strategijah Evropske unije.
Za centralizirane programe je značilno, da se upravljajo s strani ustreznih direktoratov in
služb na nivoju Evropske unije oz. Evropske komisije. Projekti uresničujejo izzive in cilje
zadane v sektorskih politikah EU ter cilje Lizbonske strategije. Projekti se prijavljajo
neposredno v Bruselj. Prijava je zahtevnejša, saj tovrstni EU razpisi zahtevajo sodelovanje
več partnerjev iz različnih držav. Prijave se izdelujejo največkrat v angleškem jeziku. Med
najpomembnejše centralizirane programe uvrščamo: Horizon 2020, SMEInstrument,
COSME, Erasmus+, LIFE, Creative Europe, Enterprise Europe Network in še mnogo
drugih. Za decentarlizirane programe pa je značilno, da se finančna sredstva delijo preko
decentraliziranih razpisov na državnem nivoju (včasih tudi regionalnem). Decentralizirani
razpisi so objavljeni s strani pristojnih nacionalnih institucij – ministrstev, agencij in
skladov. V primerjavi s centarliziranimi program je prijava tu preprestejša. Prijave na
razpise se izdelujejo največkrat v nacionalnem jeziku. Glavni nosilci decentraliziranih
programov so Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad,
Program razvoja podeželja, Program razvoja ribištva ter sredstva v okviru programov Cilja
3. Namenjeni so sofinanciranju razvoja v posameznih evropskih državah/regijah.
Decentralizirane programe in njihovo financiranje spremlja država članica v skladu z
lastnimi razvojnimi prioritetami (MK Projekt. Aktualni EU in aktualni razpisi, 2014 ).

3.2 KOHEZIJSKA POLITIKA
Decentralizirana sredstva omogočajo izvajanje Evropske kohezijske politike, ki je ena
temeljnih skupnih politik EU in je zasnovana kot razvojna politika. Ta politika je za
Slovenijo najpomembnejša evropska politika. Kohezijska politika je zelo širok pojem in
pogosto se za njo uporablja več sopomenk, kot so regionalna politika in strukturna
politika. Z vidika politike govorimo o isti stvari oz. o isti politiki, z ekonomskega vidika pa
obstatjajo določene razlike. Jaz bom med diplomskim delom uporabila izraz kohezijska
politika. Namen kohezijske politike je zmanjšanje razlik, tako ekonomskih kot tudi
socialnih, ki ovirajo trajnostni razvoj EU kot celote, s tem pa je EU močno oteženo, da bi
postala najkonkurenčnejše gospodarstvo na svetu. Države članice so si že z lizbonsko
strategijo, ki so jo najprej sprejele leta 2000 in nato prenovile v letu 2005 zadale, da bo
EU postala najkonkurenčnejše gospodarstvo na svetu. Kohezijska politika zajema razvojne
aktivnosti, programe in ukrepe držav, lokalnih skupnosti in drugih nosilcev organiziranih
interesov na regionalni ravni, koordiniranih in sofinanciranih s strani EU in namenjenih
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doseganju razvojnih ciljev ob upoštevanju skladnega regionalnega razvoja. Vplivi
globalizacije, ki se kažejo na regionalni in lokalni ravni, silijo države članice in EU v
izvajanje specifičnih ukrepov, ki naj bi stremeli k višji konkurenčnosti evropskega
gospodarskega prostora ter prispevali k trajnostni rasti in razvoju. Možnosti za razvoj in
uspeh Evropejcev v globalizaciji so odvisne od razvitosti regij v katerih živijo, od
dinamičnosti okolja, ali je okolje dinamično ali pa zamira, od tega ali živijo v mestih ali na
podeželju, na obrobju EU ali v enem od njenih ekonomskih centrov ... (Evropa, regionalna
politika. Odprava razlik med revnimi in bogatimi, 2008)
Kohezijska politika temelji na načelu solidarnosti, zato se dohodki prerazporejajo od bolj
razvitih regij in držav k tistim manj razvitim. Po tem načelu mora vsaka država članica EU
dajati prispevke v skupni proračun EU, iz katerega se potem namensko zagotavljajo in
prerazporejajo sredstva za različne namene. Največji delež teh sredstev temelji na plačilni
sposobnsti držav članic, preostala sredstva pa se zagotavljajo iz kmetijskih prelevmanov in
carin. V obdobju 2007–2013 je bilo za Kohezijsko politiko namenjenih 35,7 % sredstev
skupnega proračuna, kar kaže na pomembnost zasledovanja ciljev kohezijske politike
(Naložba v našo skupno prihodnjst. Proračun EU, 2007, str. 12–13).
Strukturna oz. kohezijska pomoč sestoji iz treh skladov, in sicer iz (Naložba v vašo
prihodnost. Predstavitev skladov, 2014):
•
•
•

Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz katerega je financiran tudi projekt
TrainProCoop,
Evropskega socialnega sklada,
Kohezijskega sklada.

3.3 EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) je finančni instrument kohezijske politike , ki je
namenjen krepitvi ekonomskih in socialnih kohezij ter pomoči pri odpravi največjih
neravnovesij v regijah skupnosti.
Gre za regije z najbolj omejenimi možnostmi, vključno s podeželskimi in mestnimi območji,
nazadujoče industrijske regije, območja z geografskimi in naravnimi ovirami, kot so otoki,
gorska območja, redko poseljena območja in mejne regije. Pri tem ESRR izvaja
prednostne naloge Skupnosti, zlasti potrebo po krepitvi konkurenčnosti in inovativnosti,
ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih mest ter zagotavljanju trajnostnega razvoja.
(Naložba v vašo prihodnjost. Evropski sklad za regionalni razvoj, 2014)
ESRR zagotavlja sredstva za cilje regionalne politike, kot so konvergenca, regionalna
konkurenčnost in zaposlovanje, evropsko ozemeljsko sodelovanje. Poleg tega ESRR
zagotavlja sredstva tudi za neposredno pomoč za naložbe v podjetja, zlasti mala in
srednje velika podjetja, zaradi ustvarjanja trajnih delovnih mest, zagotavlja sredstva za
infrastrukturo na področju raziskav in inovacij, telekomunikacij, okolja, energije in
prometa, za finančno pomoč regionalnemu razvoju ter boljše sodelovanje med mesti in
regijami in tehnično pomoč. Sredstva ESRR se lahko koristijo na področjih raziskav,
tehnološkega razvoja, inovacij, podjetništva, informacijske družbe, okolja preprečevanja

14

tveganj, turizma z naravno in kulturno dediščino ... (Evropska komisija, Evropski sklad za
regionalni razvoj, 2008).

3.4 EVROPSKI SOCIALNI SKLAD
ESS je najstarejši med strukturnimi skladi saj je bil ustanovljen z Rimsko pogodbo leta
1957 in že več kot 50 let vlaga v ljudi. Ustanovljen je bil z namenom zmanjševanja razlik v
bogatstvu in življenjskih standardih v državah članicah EU in regijah ter spodbujanja
gospodarske in socialne kohezije. Financira države članice in regije, pri katerih
gospodarstvo še ni zadosti razvito in je glavni element strategije EU za rast in delovana
mesta, ki je usmerjena k izboljševanju življenja državljanov EU tako, da jim nudi boljše
znanje in možnosti za zaposlitev (Evropska komisija, Kaj je ESS?, 2008).
ESS je glavni instrument Evrope, ki podpira zaposlovanje, pomaga ljudem dobiti boljša
delovna mesta in zagotavlja državljanom EU bolj poštene zaposlitvene možnosti. Deluje z
vlaganjem v evropski človeški kapital – delavce, mlade in vse tiste, ki iščejo zaposlitev.
Financiranje ESS izboljšuje možnosti za zaposlitev milijonov Evropejcev, zlasti tistih, ki
težko najdejo delo. Evropska unija se je zavezala, da bo ustvarila nova in boljša delovna
mesta in socialno vključujočo družbo. Ti cilji so jedro strategije Evropa 2020 za
ustvarjanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti v EU. V sedanji gospodarski krizi je ta
izziv še zahtevnejši. ESS ima pomembno vlogo pri doseganju evropskih ciljev in
zmanjševanju posledic gospodarske krize, še posebej nižanja brezposelnosti in stopenj
revščine. Evropska komisija in države EU v partnerstvu določajo, katere so prednostne
naloge ESS in kako naj uporablja svoje vire. Ena od prednostnih nalog je povečanje
prilagodljivosti delavcev z novimi znanji in spretnostmi in prilagodljivosti podjetij z novimi
načini dela. Druge prednostne naloge se osredotočajo na izboljšanje dostopa do
zaposlitve, tj. s pomočjo za mlade pri prehodu iz šole v zaposlitev ali z usposabljanjem
manj kvalificiranih iskalcev zaposlitve za izboljšanje njihovih možnosti za zaposlitev.
Naslednja prednostna naloga se osredotoča na pomoč ljudem iz ranljivih skupin, da bi
dobili delo. To je del spodbujanja k „socialnemu vključevanju“ in je znak pomembne vloge,
ki jo ima zaposlovanje pri pomoči ljudem za boljše vključevanje v družbo in vsakdanje
življenje (Evropska komisija. Evropski socialni sklad, 2014 ).

3.5 KOHEZIJSKI SKLAD
Kohezijski sklad je namenjen državam članicam EU z bruto nacionalnim dohodkom,
manjšim od 90% povprečja EU. Njegov cilj je zmanjševanje ekonomskih in socialnih razlik
ter spodbujanje trajnostnega razvoja. Zdaj se zanj uporabljajo enaka pravila načrtovanja,
upravljanja in nadzorovanja kot za ESRR in ESS, pri čemer so ta pravila določena v uredbi
o splošnih določbah. V obdobju 2014–2020 so do sredstev iz Kohezijskega sklada
upravičene Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Grčija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska,
Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Slovenija. Iz Kohezijskega sklada se bo
dodelilo skupno 63,4 milijard EUR za dejavnosti iz naslednjih kategorij:
• Vseevropska

prometna omrežja; predvsem prednostni projekti evropskega

interesa, kot jih določa EU. Kohezijski sklad bo podprl infrastrukturne projekte v
okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.
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• Okolje; na tem področju lahko Kohezijski sklad podpre tudi projekte, povezane z

energetiko ali prometom, če ti predstavljajo jasne koristi za okolje v smislu
energetske učinkovitosti, uporabe obnovljive energije, razvoja železniškega
prometa, podpore intermodalnosti, krepitve javnega prevoza itd.
Finančno pomoč iz Kohezijskega sklada lahko začasno zaustavi Svet EU na podlagi
odločitve, ki jo mora sprejeti s kvalificirano večino, če se izkaže, da ima država članica
pretiran javnofinančni primanjkljaj in tega stanja ni odpravila ali ni sprejela primernih
ukrepov za odpravo tega stanja (Evropska komisija. Regionalna politika – Inforegio, 2014).
Z reformo kohezijske politike EU v obdobju 2007–2013 je KS vključen v cilj
»konvergenca«. Do sredstev iz KS so upravičeni okoljski projekti v sklopu prednostnih
nalog okoljevarstvene politike, lahko se finnacirajo projekti s področja, ki zajema ravnanje
s komunalnimi odpadki, čiščenje odpadnih voda, oskrbovanje s pitno vodo, zagotavljanje
poplavne varnosti. V obdobju 2007–2013 je zajemal tudi področja trajnostnega razvoja v
korist okolju, kot so učinkovitejša uporaba energije in obnovljivih virov, v prometnem
sektorju je zajemal področja rečnega morskega in železniškega prometa ... (Portal vlade
RS, Kaj je Kohezijski sklad in čemu je namenjen?, 2008 in po Služba Vlade RS za lokalno
in regionalno politiko, Kohezijski sklad, 2008).

3.6 NAČELA IN CILJI KOHEZIJSKE POLITIKE
Kohezijska politika temelji na štirih načelih (Evropska komisija. Regionalna politika –
Inforegio, 2014 ):
•

•

•

•

Prvo od štirih načel je načelo koncentracija, za katerega je značilno osredotočenje
na omejeno število ciljev s povdarkom na najmanj razvite regije in na področja, ki
so ključna za rast.
Drugo načelo je načrtovanje programov. Po tem načelu kohezijska politika ne
financira posameznih projektov, temveč večletne nacionalne programe, ki so
usklajeni s cilji in prednostnimi nalogami EU. Večletni programi so načrtovani na
podlagi analiz, strateškega načrtovanja in vrednotenja.
Tretje načelo je načelo partnerstva. Vsak program se pripravi v sodelovanju med
organi na evropski, regionalni in lokalni ravni, socialnimi partnerji in organizacijami
civilne družbe. To načelo pomeni tesno sodelovanje in delitev oblasti pri
načrtovanju in izvajanju programov med Evropsko komisijo, vladami držav članic,
regijami in lokalnimi skupnostmi ter civilno družbo.
Četrto načelo je načelo dodanosti. Financiranje iz evropskih strukturnih skladov ni
nadomestilo za sredstva držav članic. Komisija se z vsako državo članico dogovori
o ravni upravičenih javnih izdatkov, ki jo mora država ohraniti v celotnem
programskem obdobju. Na polovici (2018) in na koncu (2022) programskega
obdobja komisija tudi preveri izpolnjevanje dogovorjenega. Namen dogovora je
postaviti realne, vendar ambiciozne cilje za strukturno javno porabo in tako
zagotoviti, da pomeni prispevek strukturnih skladov resnično dodano vrednost.
Realna povprečna letna poraba praviloma ne sme biti manjša kot v prejšnem
programskem obdobju.
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V obdobju 2007–2013 so obstajali trije prednostni cilji (Eurocon, Finančni programi EU,
2014 ):
• Konvergenca – temeljno načelo konvergence je spodbujati rasti v najmanj razvitih
članicah in regijah z izboljšanjem pogojev za rast in zaposlovanje, s pomočjo
izboljšanja kakovosti naložb v človeški in fizični kapital, razvoj inovacij in družbe
znanja, prilagodljivosti na gospodarske in socialne spremembe, varovanja in
izboljšanja okolja ter upravne učinkovitosti. Cilj konvergenca zajema manj razvite
regije in vse nove države članice – konvergenčne regije. Viri financiranja so ESRR,
ESS, KS. Cilj zajema več kot 2/3 vseh kohezijskih sredstev.
• Regionalna konkurenčnost – zunaj konvergenčnih regij bodo razvojni programi
regijam pomagali krepiti konkurenčnost in privlačnost regije ter zaposlenost s
predvidevanjem gospodarskih in socialnih sprememb, vključno s spremembami
povezanimi s sprostitvijo trgovine, s pomočjo inovacij in spodbujanja družbe
znanja, podjetništva, varovanja in izboljšanja okolja, izboljšanja dostopnosti
delavcev in podjetij ter razvojem skupnih trgov dela. Velja za tiste regije, ki so bolj
razvite. Viri financiranja: ESRR in ESS, delež sofinanciranja tega cilja je do 50%.
Cilj zajema 16% vseh kohezijskih sredstev.
• Teritorjalno sodelovanje - znotraj cilja so vse regije in državljani EU vključeni v
vsaj eno od območij nadnacionalnega sodelovanja. Kot del cilja je EK uvedla
pobudo «Regije za gospodarsko spremembo«, da bi spodbujala omrežje odličnosti
za trajnostni razvoj regij in mest. Cilj je usmerjen v krepitev čezmejnega
sodelovanja s skupnimi lokalnimi in regionalnimi pobudami, transnacionalnega
sodelovanja z namenom povezanega ozemeljskega razvoja in medregijskega
sodelovanja.
Za izvajanje kohezijske politike, določi država članica za vsak operativni program
naslednje organe in odgovorne osebe:
• Upravljalski organ, ki upravlja operativni program. V Sloveniji je za to pristojna
Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
• Organ za potrjevanje, ki potrjuje izdatke in zahtevke za plačilo, preden se pošljejo
Evropski komisiji. V Sloveniji je ta organ Ministrstvo za finace, Javni skladi za
regionalni razvoj.
• Revizijski organ, določen za vsak operativni program in pristojen za preverjanje
dobrega delovanja sistema upravljanja in nadzora. V Sloveniji je za to pristojen
Urad RS za nadzor proračuna.
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4 EVROPSKA SREDSTVA IN SLOVENIJA
4.1 PREDPRISTOPNO OBDOBJE
Preden je Slovenija vstopila v EU in kot njena članica postala upravičenka do evropskih
sredstev, je od EU že prejemala predpristopno pomoč. EU je financirala projekte v smeri
krepitve institucij, projekte okolja, prometa, prostora, energetike, šolstva in izobraževanja.
Slovenija je prvo predpristopno pomoč začela prejemati z letom 1992.
Prvi najstarejši program je bil PHARE, ki je pobuda Evropske unije, ki zagotavlja državam
srednje in vzhodne Evrope podporo procesa ekonomske preobrazbe, hkrati pa jim
pomaga krepiti njihove novooblikovane demokratične družbe. S podpisom Okvirnega
sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropske unije o uresničevanju
ukrepov, o finančnih, tehničnih in drugih oblikah sodelovanja, je 7. 10. 1992 Slovenija
postala prejemnica tehnične pomoči v okviru programa PHARE (Vladni portal z
informacijami o življenju v Evropski uniji. Program PHARE, 2014). Pomoč je bila
usmerjena v krepitev zasebnih in javnih institucij ter javne uprave, kjer je bil poudarek na
primernih upravnih strukturah, vzpostavljanju novih institucij, predvsem pa na
izobraževanju, ki naj bi potekalo v javni upravi in institucijah članic Evropske unije, kar bi
prispevalo k večji učinkovitosti administracije. Velik poudarek naj bi bil dan usklajevanju
zakonodaje, pri čemer naj bi vsaka država kandidatka uvedla t.i. Program 2000, ki naj bi
omogočil prenos, izvajanje in izvrševanje “acquis communataire” oziroma priprave na
prevzemanje obveznosti članstva. Strukturne reforme in regionalna politika so bile med
prednostnimi nalogami, povezanimi s pripravo na koriščenje strukturnih skladov, na
identificiranje razvojnih prednostnih ciljev, na upravno sodelovanje in na sofinanciranje
glavnih projektov (Vladni portal z informacijami o življenju v Evropski uniji. Dosedanja
pomoč programa PHARE v Sloveniji v obdobju 1992–1997, 2014).
Program SAPARD je bil drugi od treh predpristopnih programov za kandidatke, kot pomoč
za razvoj podeželja in kmetijstva srednje in vzhodnoevropskih držav v predpristopnem
času. Z 1. 5. 2004, ko je Slovenija postal članica EU, so se tudi sklepanja pogodb po tem
programu zaključila, vendar pa so izplačila in poročanja tekla do konca leta 2006.
Sredstva iz tega programa so namenjena doseganju splošnih ciljev kmetijske politike, in
sicer za spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in celovitega razvoja podeželja.
Namen ukrepov tega programa je bil reševanje prednostnih in specifičnih ukrepov
prilagajanja kmetijskega in agroživilskega sektorja ter podeželjskih območij v državah
kandidatkah, skupnemu trgu EU in pomoč pri pripravah na izvajanje Skupne kmetijske
politke po vstopu teh držav v EU (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Predpristopni
program SAPARD, 2014).
Tretji finančni instrument ISPA v okviru predpristopne pomoči EU pa je bil predhodnik
Kohezijskega sklada. Sredtsva ISPA so bila dodeljena Republiki Sloveniji v okviru
predpristopne pomoči EU. Slovenija je ta sredstva lahko črpala na osnovi finančnih
memurandumov, ki so bili podpisani do 31. 12. 2003 (Ministrtvo za finance. Predpristopna
pomoč, 2014).
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Slovenija je v predpristopnem obdobju 1992―2003 pridobila 449.360.710 EUR, ki so bili
razporejeni po programih PHARE, SPARD in ISPA (Služba vlade Republike Slovenije za
razvoj in evropske zadeve. Predpristopna pomoč, 2014 ).

4.2 PROGRAMSKO OBDOBJE 2004 – 2006
To je bilo za Slovenijo prvo obdobje izvajanja Kohezijske politike in prejema pomoči iz
Cilja 1, to je Načelo konvergence. Vrste virov financiranja EU, ki so na voljo posamezni
državi, se določa po stopnji razvitosti, ki je določena na podlagi stopnje BND na prebivalca
v primerjavi s povprečjem EU. Vir financiranja je odvisen tudi od uspešnosti pogajanj
posameze članice z Evropsko komisijo. V tem programskem obdobju je Slovenija
prejemala sredstva financiranja iz 4 struktrunih skladov in dveh pobud. Strukturni skladi,
ki so bili v programskem obdobju 2004–2006 Sloveniji na voljo, so bili Evropski sklad za
regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Evropski kmetijski in jamstveni sklad in Finančni
instrument za usmerjanje ribištva, pobudi skupnosti pa sta bili EQUAL – enake možnosti in
Interreg – teritorialno sodelovanje.
Črpanje sredstev strukturnega sklada in Kohezijskega sklada se izvaja z deljeno
odgovornostjo med EK in državo članico, ki mora pripraviti programske dokumente, kot so
nacionalni strateški referenčni okiri in Operativni programi, ki jih mora EK potrditi in od
takrat naprej predstavljajo pravno podlago za črpanje. Ti dokumenti vsebujejo način,
količino, področja in namene porabe sredstev. Države so same odgovorne za upravljanje
skladov in izbor projektov, vendar pa morajo EK obveščati o poteku projektov in
upravljanju sredstev, ki je zadolžena za izvajanje nadzora nad pravilnostjo porabe
sredstev. Izvajanje Strukturnih skladov v Sloveniji za programsko obdobje 2004–2006
temelji na Enotnem programskem dokumentu RS za programsko obdobje 2004–2006
(EPD v nadaljevanju), ki je ključni strateški dokument, poleg EPD pa je Slovenija
pripravila tudi Programsko dopolnilo (PD) (Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko. Končno poročilo o izvajanju enotnega programskega
dokumenta za programsko obdobje 2004–2006, 2010, str. 14, 15). EPD je ključni
programski dokument izvajanja struktrune politike, v okviru katerega je bilo na voljo
334,5 mio EUR sredstev, od katerih je bilo 239 mio EUR sofianciranih iz EU, 95,5 mio EUR
pa je bilo financiranih iz državnega proračuna. Prednostne naloge, ki so bile določene v
EPD, so bile: spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, znanje, razvoj
človeških virov in zaposlovanje, prestrukturiranje kmetijstva, gospodarstva in ribištva in
tehnična pomoč. Poleg tega pa je Slovenija določila še tri horizontalne prednostne naloge,
ki jih je uveljavljala preko vseh izbranih ukrepov, in sicer informacijska družba, enake
možnosti med spoloma in trajnostni razvoj. Te prednostne naloge in strukturna politika so
se najbolj uresničevala skozi politike štirih strukturnih skladov (Naložba v vašo
prihodnjost, Enotni programski dokument za obdobje 2004–2006, 2014 ).

19

Tabela 1: Naloge strukturnih skladov EU za obdobje 2004─2006

•
ESRR

•
•

•
ESS

•
•
•
•
•

EKUJS
•

•

•

•
FIUR
•

•
•

povečanje produktivnosti in
ustvarjanje novih delovnih mest
izgradnja infrastrukture
lokalne razvojne pobude ter
poslovne dejavnosti malih in
srednje velikih podjetij
politika zaposlovanja in boj proti
nazaposlenosti
razvoj socialne sfere
vseživljensko izobraževanje in
sistemi izpopolnjevanja
premostitev ekonomskih in socialnih
razlik
enakovredne možnosti zaposlovanja
moških in žensk
krepitev in reorganizacija kmetijstva
vključno z organizacijo ter
predelavo kmetijskih, ribiških in
gozdarskih izdelkov
zagotavljanje preoblikovanja
kmetijske proizvodnje in razvoja
gozdarstva, ter podpora razvoja
dopolnilnih dejavnosti za
kmetovalce
zagotavljanje primernega
življenjskega standarda
kmetovalcev
pomoč pri razvoju družbene
izdelave na kmetijskih področjih za
zaščito okolja in podeželja
prizadevanje za uresničitev trajnega
ravnovesja med ohranjanjem in
izkoriščanjem vodnih virov
povečevanje konkurenčnosti in
razvoj stabilnega podjetništva v tem
sektorju
povečevanje ponudbe in vrednosti
proizvodov s tega področja
prispevanje k oživitvi področij,
odvisnih od ribištva in marikulture

Vir: Naložba v vašo prihodnjost , EPD za obdobje 2004–2006 (2014)

Pobuda skupnosti EQUAL se je financirala iz sredstev ESS in tudi iz nacionalnih sredstev.
Ta pobuda je bila del strategije EU, ki je s transnacionalnim sodelovanjem pospeševala
nove načine boja proti vsem oblikam diskriminacije in neenakosti na področju iskalcev
zaposlitev in zaposlenih, ki delo že imajo. Teme, ki jih je vključevala pobuda EQUAL,
podpirajo vsevključujoče cilje polne zaposlenosti, kakovosti in učinkovitosti dela,
povezanosti in vključujočega trga dela (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Program pobude skupnosti EQUALL 2004–2006 za RS, 2004, str. 4–5).
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Pobuda INTERREG III je bila financirana iz ESRR, njen namen pa je bil usmerjen k
transevropskemu sodelovanju, s poglavitnim ciljem spodbujanja harmoničnega in
uravnoteženega razvoja evropskega ozemlja. Ta pobuda je potekala od leta 2000 do leta
2006 in je sestvaljena iz 4 programov: Interreg IIA, Interreg IIIB, Interreg IIIC, ESPON in
INTERACT.

Interreg IIIA je temeljil na čezmejnem sodelovanju Slovenije. V sklopu Inerreg IIIA pa so
lahko sodelovala obmejna območja Slovenije z vsemi našimi sosednjimi državami.

Interreg IIIB se je izvajal na 13 območjih, od tega je bila Slovenija vključena v dve
evropski območji, in sicer območje Alp, ki je zajemal Francijo, Italijo, Nemčijo, Avstrijo,
Švico, Lihtenštajn in Slovenijo ter območje srednje, podonavske, jugovzhodne in
Jadranske Evrope, ki so ga poimenovali območje CADES. Območje CADES je bilo največje
območje sodelovanja v okviru Interreg IIB in je vsebovalo 18 držav, ki se razprostirajo od
Baltiškega do Sredozemskega morja (Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina,
Češka, Črna gora, Grčija, Hrvaška, Italija, Srbija, Madžarska, Makedonija, Moldavija,
Nemčija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Ukrajina). Cilj programov CADES in
območje Alp je bil doseči višjo raven teritorialne in gospodarske integracije na območju
sodelovanja ter uveljavljati bolj uravnotežen in harmoničen razvoj evropskega prostora
(Ministrstvo za okolje in prostor. Pobuda skupnosti INTERREG III B (2000–2006) v
Sloveniji, 2006, str 1–6).

Interreg IIIC je program EU, ki je spodbujal sodelovanje med evropskimi regijami pri
razvoju na gospodarskem, socialnem in okoljskem področju v okviru projektov za
izmenjavo znanja in izkušenj. Namen in cilj programa je bil pomagati evropskim regijam,
ki zaostajajo v razvoju, da dohitijo razvitejša območja, s pomočjo izboljšanja učinkovitosti
politik in instrumentov za regionalni razvoj in kohezijo (Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Konferenca o učinkovitosti in vplivu
programa INTERREG IIIC – Ljubljana, 24. April 2006, 2006 ).

ESPON je program EU, ki je bil namenjen podpori oblikovanja politik v povezavi s ciljem
teritorialne kohezije in skladnega razvoja Evropskega prostora. Zagotavljal je ustrezne
informacije, analize in scenarije o pogojih za razvoj regij in širših območij, podpiral je
uporabo prostorskega kapitala in potencialov, ki prispevaju k izboljšanju konkurenčnosti, h
boljšemu teritorialnem sodelovanju in h trajnostnemu razvoju (ESPON Interstrat, ESPON,
2014).

INTERACT je program EU, katerega namen je bil pomoč pri dvigu kvalitete programa
Iterreg, s prenosom izkušenj in dobrih praks med posamezniki in institucijami na različnih
območjih, oblikoval je tudi skupne postopke in standarde za izvajanje programov.

4.3 PROGRASMKO OBDOBJE 2007–2013
Slovenija je v obdobju 2007–2013 upravičena do sredstev kohezijske politike, in sicer iz
naslova cilja konvergence. Slovenija ima do konca leta 2015 v sklopu tega programskega
obdobja na razpolago 4,2 miljarde evropskih sredstev, kolikor jih je dobila v tem obdobju,
prav tako pa ima do konca leta 2015 tudi čas za zaključitev vseh projektov finaciranih iz
tega programskega obdobja. Evropska kohezijska politika se je v tem programskem
21

obdobju v Sloveniji uresničevala in izvajala prek treh operativnih programov, ki jih je
pripravila Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki predstavlja
organ upravljanja skupaj z ministrstvi, službami in sodelujočimi partnerji (Poročilo o
črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007–2013 za leto 2013, str 3).
Evropska komisja je leta 2007 Sloveniji potrdila Nacionalni strateški referenčni okvir
(NSRO), ki poleg operativnih programov predstavljajo temelj črpanja evropskih sredstev.
Splošna usmeritev NSRO je izboljšanje blaginje prebivalcev Sovenije s pospešeno
gospodarsko rastjo, novimi delovnimi mesti, s krepitvijo človeškega kapitala ... Strateške
prednostne naloge za to obdobje so bile spodbujanje podjetništva, inovacije in tehnološki
razvoj, izboljšana fleksibilnost delovne sile, ustvarjanje delovnih mest in spodbujanje
socialne vključenosti, gospodarska rast, izboljšanje okolja in spodbujanje regionalnega
razvoja (Naložba v vašo prihodnost, Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013,
2014). Na osnovi NSRO so se pripravili Operatini programi (OP), ki so imeli enako
funkcijo kot enotni programski dokumenti v predhodnem programskem obdobju in so
predstavljali pravo podlago za črpanje sredstev iz skladov, saj jih je Evropska komisija
potrdila z odločbo (Naložba v vašo prihodnost, Programski dokument Slovenije za obdobje
2007–2013, 2014). NSRO je moral zagotoviti, da bo pomoč iz skladov v skladu s
strateškimi smernicami Skupnosti EU, cilji teh smernic za obdobje 2007–2013 pa so bili
povečati privlačnost EU in njenih regij za investiranje, izboljšati znanje in inovativnost za
rast in ustvariti več boljših delovnih mest (Strukturokop, 2007, str. 8–11, ).
NSRO vključuje in opredeljuje tudi pet specifičnih ciljev (Strukturokop,2007, str. 12,):
1. Cilj: Spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja.
2. Cilj: Izboljšanje kvalitete sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne
dejavnosti.
3. Cilj: Izboljšanje fleksibilnosti trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve z
ustvarjanjem delovnih mest ter spodbujanjem socilane vključenosti.
4. Cilj: Zagotavljanje pogojev za rast s poudarkom na trajnostni mobilnosti,
izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi.
5. Cilj: Skladen razvoj regij.
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Tabela 2: Operativni program v obdobju 2007─2013

OPERATIVNI PROGRAM
1 OP za krepitev regionalnih
razvojnih potencialov
2 OP razvoj človeških virov
3 OP za razvoj okoljske in
prometne infrastrukture
4 Čezmejni in
medregionalni operativni
programi
5 Transnacionalni operativni
programi
SKUPAJ

SKLAD
ESRR
ESS
KS
ESRR
skupaj

SREDSTVA EU V EUR
1.783.419
755.699.370
1..411.569.858
150.493.989
1.562.063.847
96.941.042

ESRR
ESRR

7.315.278
4.205.304.956

Vir: Naložba v vašo prihodnost, Programski dokumenti Slovenije za obdobje 2007–2013 (2014)

Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov je osredotočen na prvi
cilj NSRO, spodbuda podjetništvu, inovativnost in tehnološki razvoj, ter peti cilj NSRO,
skalden razvoj regij, povezan pa je tudi z drugim ciljem NSRO, izboljšanje kakovosti
raziskovalno-razvojne dejavnosti ter sistema izobraževanja. Osnovni namen OP RR je
podpora projektov, ki te cilje zasledujejo. OP RR je podlaga za črpanje evropskih sredstev
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operativni program za razvoj človeških virov je osredotočen na drugi (izboljšanje
kakovosti sistema izobraževanja in raziskoalno razvojne dejavnosti) ter tretji cilj (izboljšati
fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve z ustvarjanjem delovnih mest
ter spodbujanjem socialne vključenosti), povezan pa je tudi s petim in prvim ciljem
(Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Nacionalni
strateški referenčni okvir 2007–2013, 2008, str. 138–154). OP RČV je podlaga za črpanje
sredstev iz Evropskega socialnega sklada.

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture pa se v celoti nanaša na
četrti cilj NSRO (zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti,
trajnostnega ravnanja z energijo ter izbolšanjem kakovosti okolja in ustrezno
infrastrukturo). (Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013, 2008, str. 155–169). OP ROPI
predstavlja podlago za črpanje sredstev zlasti iz Kohezijskega sklada, v manjšini pa tudi iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru tega programa se v Sloveniji
sofinancirajo projekti s področja okolja, prometa ter trajnostne rabe energije, ki bodo
uresničeni najkasneje do leta 2015. Cilj je zagotoviti infrastrukturo na področju okolja in
prometa, kar je povezano s spodbujanjem gospodarskega razvoja in ustvarjanjem
delovnih mest, s spodbujanjem trajnostnega razvoja in zagotavljanjem visoke kvalitete
življenja za prebivalce Slovenije. Program pa vsebuje tudi dejavnosti na področju
trajnostne rabe energije (Vlada Republike Slovenije, Operativni programi razvoja okoljske
in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 2014).
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Poleg opisanih operativnih programov so k navedenim ciljem NSRO ključno prispevali tudi
(Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Nacionalni
strateški referenčni okvir 2007–2013, 2008):
•
•

•

Čezmejni operativni programi, ki so vsebovali čezmejno sodelovanje z Avstrijo,
Italijo, Madžarsko, Hrvaško in v Jadranski pobudi.
Transnacionalni operativni program, ki zajema Alpski proctor (Alpine space),
Jugovzhodno Evropo (South East), Evzhodnocentralna Evropa (Central East) in
Mediteran.
Medregionalni operativni program zajema Medregionalni tematski program,
Medregionalni program Interact, Medregionalni program ESPON, Medregionalni
program URBACT.

V tem programskem obdobju si je Slovenija izborila približno 3,5-krat več sredstev kot v
predhodnem programskem obdobju. Sredstva za to programsko obdobje pa so prihajala iz
naslednjih strukturnih skladov: Kmetijskega sklada, Evropskega sklada za regionalni
razvoj, Evropskega socialnega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Zaradi primerne količine in kvalitete pomoči, ki jo je Slovenija začela prejemati,
se je v tem programskem obdobju Slovenija dokončno enakovredno vključila v izvajanje
Kohezijske politike. Slovenija je v tem obdobju sodelovala tudi v programih Evropskega
teritorialnega sodelovanja, v programih Čezmejnega sodelovanja (z Avstrijo, Hrvaško,
Italijo in Madžarsko ter Jadranska pobuda), Transnacionalnega sodelovanja (Območje Alp,
Srednja in Vzhodna Evropa, Jugovzhodna Evropa in Mediteran) in Medregionalnega
sodelovanja (Interreg IVC, Interact II, ESPON in URBACT) (Žagar, NSRO 2007–2013,
2008, Str.4-5). V sklopu čezmejnega sodelovanja Slovenije in Avstrije je nastal tudi
projekt TranPro Coop, ki bo kasneje tudi podrobneje razložen.

4.4 PROGRAMSKO OBDOBJE 2014–2020
Slovenija bo v obdobju 2014–2020 razpolagala z okvirno 3,3 miljarde EUR sredstev, ki jih
bo prejemala iz Strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, od česar je 159,8 miljone EUR
namenjenih Instrumentom za povezovanje Evrope za področje prometa in 64 miljone EUR
za programe Evropskega teritorialnega sodelovanja. Ostala sredstva pa so v največji meri
namenjena uresničevanju Strategije EU 2020, ki je prednostno usmerjena v 4 ključna
področja za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest (Služba Vlde Republike
Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, EKP 2014–2020, 2014).
Štiri ključna področja za gospodarsko rast in ustvarjanja novih delovnih mest so (Služba
Vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, EKP 2014–2020,
2014):
•
•
•
•

raziskave in inovacije,
informacijske in komunikacijske tehnologije,
povečevanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij,
podpora za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika.

Evropska komisija je določila in opredelila 11 tematskih ciljev, ki morajo biti znotraj
financiranja ukrepov kohezijske politike zasledovani. Z njimi države članice tudi prispevajo
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k skupnemu doseganju ciljev Strategije 2020. Ti cilji so (Služba Vlde Republike Slovenije
za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, EKP 2014 – 2020, 2014):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani,
prispevek k učinkoviti javni upravi,
podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih,
povečanje dostopnosti do informacijskih in komunikacisjkih tehnologij ter njihove
uporabe in kakovosti,
spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanje in
obvladovanje tveganj,
vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje ter
vseživljenjsko učenje,
krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij,
ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in mobilnosti delovne sile,
spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih
infrastrukturah,
spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli
diskriminaciji,
povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja (za
EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR).

Slovenija bo od tega programskega obdobja naprej razdeljena na vzhodno in zahodno
kohezijsko regijo. Zahodna regija je upravičena do 855 miljonov EUR, vzhodna pa do 1,27
miljarde evropskih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega
socialnega sklada. Ne bodo pa se delila sredstva Kohezijskega sklada in celotni Sloveniji
bo namenjenih 1,055 miljarde EUR za področje izgradnje okoljske in prometne
infrastrukture in za področje trajnostne rabe energije (Služba Vlade Republike Slovenije za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko, EKP 2014–2020, 2014 ).
Slika 1: Razdelitev vzhodne in zahodne Slovenije

Vir: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
EKP 2014–2020 (2014)
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Sredstva ESRR in ESS bodo v večini namenjena v raziskave in razvoj, v krepitev in razvoj
človeških virov, v vlaganje v izobraževalne sisteme in sisteme usposabljanja za hitrejši
prehod na trg dela, spodbujanju podjetništva, zagonu novih podjetij, internacionalnizaciji,
razvoju novih poslovnih modelov za mala in srednja podjetja ter ustvarjanju novih
delovnih mest. Vlaganja so usmerjena k področjem, ki imajo jasni tržni potencial,
povečujejo dodano vrednost in bodo prispevala k večji dostopnosti do finančnih virov. S
Spodbudami bo Slovenija ustvarila pogoje za dolgoročno stabilno okolje. V obdobju 2014
–2020 ne govorimo več o regisjkih oz. sektroskih projektih, temveč o celovitih in dobrih
projektih, ki bodo prispevali k doseganju ciljev.
V operativnem programu za obdobje 2014―2020, ki ga je morala Slovenija pripraviti in je
izhodišče za nadaljne usklajevanje na ravni države in na ravni EK, so predstvljene
prednostne osi (Priloga 1) prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva
evropske Kohezijske politike, z namenom doseganja nacionalnih ciljev, v okviru ciljev EU
2020 (Naložba v vašo prihodnost, Programsko obdobje 2014–2020, 2014 ).
Program za obdobje 2014–2020 je nastal v drugačnih, slabših ekonomskih in družbenih
razmerah kot program 2007–2013, zato je potrebno do leta 2020 posebno pozornost
nameniti spodbudam za gospodarski razvoj, ki bo prispeval kakovostna delovna mesta in
posledično višjo produktivnost. Posebno pozornost pri večjem številu novih kakovostnih
delovnih mest pa je potrebno nameniti tudi mladim in njihovi aktivnejši vključenosti v
razvoj družbe, saj je procent mladih brezposelnih še vedno ogromen (Služba Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Operativni program za
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014―2020, 2014, Str. 8).
Skupno je prek prenovljene Kohezijske politike na razpolago do 351,8 milijarde evrov za
naložbe v Evropske regije, mesta in regionalno gospodarstvo. To bo glavni mehanizem, s
katerim si bo EU prizadevala izpolniti cilje strategije Evropa 2020: ustvarjanje rasti in
novih delovnih mest, obvladovanje podnebnih sprememb in energetske odvisnosti ter
zmanjševanje revščine in socialne izključenosti. V podporo navedenim ukrepom bodo
ključne prioritete, financirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, kot je pomoč
malim in srednjim podjetjem. Glavni namen tega je podvojiti pomoč s 70 milijard na 140
milijard evrov v naslednjih sedmih letih. Za dodeljevanje sredstev bo značilna močnejša
ciljna naravnanost, v vseh evropskih strukturnih in investicijskih skladih pa bo oblikovana
nova rezerva na podlagi doseženih rezultatov, ki pomeni spodbudo za dobre projekte.
Poleg tega bo učinkovitost kohezijske politike ter skladov razvoj podeželja in ribištvo
vezana na ekonomsko upravljanje, kar bo spodbudilo države članice pri izpolnjevanju
priporočil EU v okviru evropskega semestra (Evropska komisija. Regionalna politika –
Infergio, 2014).
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5 USPEŠNOST ČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV V SLOVENIJI
IN OSTALIH DRŽAVAH ČLANICAH
Za države, ki so upravičene do črpanja evropskih sredstev, pomenijo ta sredstva
pomembno priložnost za doseganje svojih razvojnih ciljev, katere bi brez evropskih
sredstev zelo težko dosegale. Razpoložljivost vseh teh sredstev pa za države upravičenke
predstavlja samo zunanji pogoj, saj potrebujejo še zadostne notranje pogoje, ki jih mora
vsaka od držav prejemnic zagotoviti (IB revija, 2005, Str. 4-5). Črpanje nepovratnih
sredstev EU je odvisno od absorbcijske sposobnosti države. Absorpcijska sposobnost lahko
razumemo kot stopnjo, do katere je posamezna država sposobna uspešno in učinkovito
porabiti finančna sredstva, dodeljena iz strukturnih in kohezijskih skladov. Ta sposobnost
je potrebna, da bi z rapoložljivimi sredstvi iz evropskih skladov, v čim večji meri prispevalo
k ekonomski in socialni koheziji. Absorbcijska sposobnost ne predstavlja stalnega
parametra, ampak spremenljivko. V državah članicah se ta sposobnost zelo različna, zato
so potrebne individualne rešitve. Želja po doseganju čim višjega in uspešnega črpanja
evropskih finančnih sredstev zato od članic zahteva konstantna prizadevanja ter
vključevanje lokalne in regionalne ravni javne uprave v vse faze tega procesa (Odbor za
regionalni razvoj, Delovni dokument o črpanju strukturnih in kohezijskih skladov:
pridobljene izkušnje za prihodnjo kohezijsko politiko EU, 2011, str. 3-6).

Absorpcijska sposobnost se lahko deli v štiri osnovne skupine (Mrak in Wostner, 2005) :
Realna absorpcijska sposobnost temelji na oceni realnih potreb glede na zastavljene cilje
in sprejete mednarodne obveznosti, ter na oceni razpoložljivih produkcijskih faktorjev za
identifikacijo, organizacijo in izvedbo projektov in programov.

Administrativna absorpcijska sposobnost je sestavljena iz kapacitete za pripravo in izvedbo
administrativnega
administracije.

dela

pri

prijavitelju

in

administrativne

sposobnosti

državne

Finančna absorpcijska sposobnost vključuje tako sposobnost sofinanciranja na strani
prejemnikov sredstev kot tudi sposobnost države prejemnice, da zagotovi javno
sofinanciranje.

Programsko projektna absorpcijska sposobnost temelji na tem, da mora članica določiti
prednostne naloge po posameznih področjih, kar se mora odražati v strateških, še
posebno pa v izvedbenih programih na nacionalni ravni pa tudi na ravni EU. Država mora
biti sposobna pripraviti ustrezne in pregledne izvedbene instrumente ter zagotoviti, da se
za izbrane projekte pravočasno pripraviti ustrezna projektna dokumentcija.
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Grafikon 4: Absorbcijska sposobnost črpanja strukturnih sredstev novih držav članic EU
do novembra 2005 v % od odobrenih sredstev

Vir: Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (2006)

Črpanje evropskih sredstev v Sloveniji spremlja Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), ki je organ upravljanja za Strukturne
sklade in Kohezijski sklad. Nadzor se opravlja glede na razpisana in dodeljena sredstva,
podpisane pogodbe, izplačila iz proračuna Republike Slovenije (RS) in zahtevke za
povračilo iz EU proračuna, ki so posredovani na plačilni organ (Naložba v vašo prihodnost,
Poročilo o črpanju evropskih sredstev v Sloveniji, 2014). Nadzor črpanja se opravlja na
petih ravneh, in sicer glede na razpisana in dodeljena sredstva, podpisane pogodbe,
izplačila iz proračuna RS in zahtevke za povračilo iz evropskega proračuna.
Že na začetku Programeskega obdobja 2004–2006 so Sloveniji očitali nepripravljenost na
črpanje evropskih sredstev iz Strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. S strani
strokokovnjakov so prihajala opozorila k hitrejšemu črpanju sredstev, saj Slovenija po
enem letu članstva ni počrpala še čisto nič od dodeljenih sredstev (Mrak in Wostner,
2005). Vlada RS je zato v letih 2005 in 2006 sprejela nekatere finančne ukrepe v želji po
optimizaciji črpanja EU srestev. Vlada RS je sprejela krajše in hitrejše postopke pri
spreminjanu izvedbenih struktur ukrepov, dodeljene so bile povečane pravice porabe na
področju, kjer so bili projekti korektno pripravljeni, pričeli so z intenzivnejšim obveščanjem
javnosti in konstantnim investiranjem v administrativno usposabljanje za črpanje sredstev.
Ena raven koordinacije je bila odpravljena s prenosom funkcij posredniških teles za ESRR
in ESS, kar je imelo pozitivne posledice, ki so že v letu 2007 bistveno prispevale k
odzivnosti in učinkovitosti sitema (Letno poročilo 2007 o izvajanju EPD, 2008, str. 9).
Lahko bi rekli, da je bila Slovenija kljub težavam pri črpanju, kot so odpoved že
podpisanih pogodb ipd., pri črpanju evropskih sredstev v tem prograskem obdobju dokaj
uspešna, predvesm pa je vse izkušnje uporabila za učenje črpanja kohezijskih sredstev, ki
jih je v kasnejšem programskem obdobju uporabila.
V programsekm obdobju 2004 do 2006 so nove države članice spoznale, da so sredstva
strukturnih skladov ključnega pomena za financiranje razvojinih projektov. To programsko
obdobje so uporabile kot pripravo na finančno perspektivo 2007–2013, kjer je bilo na
voljo bistveno več sredstev. V Finančni perspektivi 2000–2006 so vsa sredstva namenjena
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strukturni politiki znašala 213 mrd. EUR za starejše članice EU. Dodatnih 44 mrd. EUR je
bilo namenjenih državam kandidatkam za članstvo v EU in porabljenih v obliki
predpristopne pomoči in v okviru strukturnih skladov (Naložba v vašo prihodnost. Podatki
o črpanju, 2014). Največ sredstev strukturnih skladov je bilo v programskem obdobju
2000–2006 namenjenih Španiji, in sicer 49,7 mrd. EUR, Nemčiji 32,76 mrd. EUR in Italiji
32,71 mrd. EUR. Na drugi strani je Luksemburg prejel pičlih 103 mio. EUR, predvsem
zaradi visokega življenjskega standarda in maloštevilčne populacije. Nove države članice
so postale upravičene do črpanja evropskih sredstev z vstopom v EU maja 2004. V
programskem obdobju 2004–2006 je EU novim državam članicam iz naslova strukturnih
skladov namenila skoraj 16 mrd. EUR. Največ sredstev je bilo namenjenih manj razvitim
državam, in sicer Poljski 8,6. mrd EUR, Madžarski 2 mrd. EUR in Češki Republiki 1,7 mrd.
EUR. Estonija in Slovenija sta bili deležni nižjega financiranja, predvsem zaradi
nadpovprečne stopnje razvitosti in majhne populacije (Evropska komisija, 2006).
Grafikon 5: Črpanje evropskih sredstev v Sloveniji za obdobje 2004─2006

Vir: Naložba v vašo prihodnost. Poročilo o črpanju evropskih sredstev v Sloveniji (2014)

Za programsko obdobje 2007–2013 je bila večina sredstev Sloveniji že dodeljenih, za
95,42% srestev je podpisanih pogod, hkrati pa so bila dodeljena tudi sredstva iz naslova
dodatnih pravic porabe. Kljub temu pa se bo morala dinamika izplačil v letih 2014 in 2015
povečati. Izplačila bodo morala znašati vsaj 800mio EUR, kar pomeni da se bo dinamika
izplačil morala povečati za 60%. Povračila bodo sledila izplačilom, pri čemer ta niso nikoli
realizirana 100% zaradi nastanka neupravičenih izdatkov, finačnih korekcij in drugih
ugotovljenih nepravilnosti pri izvedbi in zaključku projekta. SVRK skupaj z ministrstvi, ki so
vključena v izvajanje kohezijske politike, išče ustrezne sisitemske rešitve, ki bodo
pospešile finančno izvajanje ter zmanjšale tveganje morebitnih napak in nepravilnosti, ter
izvaja ukrepe za pospešitev izvajanja in zmanjšanja zaostanka zamud. Od 1. 1. 2014 do
31. 3. 2014 je bilo podpisanih pogodb za 118,35 mio EUR, izplačanih iz proračuna 144,17
mio EUR, povrnjenih iz bruseljske blagajne v državni proračun pa 11,18 mio EUR, torej bi
lahko rekli, da smo v letošnjem letu že v zaostanku pri uresničitvi cilja, da bi izplačila v
letošnjem letu znašala 80 mio EUR (Služba Vlade Republike Slovenije, Poročilo o črpanju
sredstev evropske kohezijske politike, 2014, str. 1 - 5).
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Tabela 3: Podatki o črpanju evropskih sredstev po posameznih opeartivnih programih
in skupaj za obdobje 2007 do 31. 3. 2014

Vir: Služba Vlade Republike Slovenije, Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike
(2014, str. 5)
Tabela 4: Prikaz črpanja po mesecih za leto 2014

Vir: Služba Vlade Republike Slovenije, Poročanje o črpanju sredstev evropske kohezijske politike
(2014, str. 6 )

Iz Priloge 2, kjer so v tabelah prikazani podatki o uspešnosti črpanja Evropskih sredstev iz
Kohezijske politike nekaterih držav članic za obdobje 2007–2013 je razvidno, da nobeni
državi članici, tako tistim bolj razvitim, kot tistim manj razvitim do letošnjega leta še ni
uspelo porabiti vseh predvidenih sredstev za programsko obdobje 2007─2013, ki so jim
na razpolago do konca leta 2015, kar je v večini primerov posledica vseh težav in napak,
ki nastanejo tudi že tekom potrejnih projektov, zaradi česar pride pogosto do tega, da
izvajalci projektov ne dobijo povrnjenih vseh sredstev s tem pa se projekti pogosto
ustavijo/prekinejo ali pa vsaj zavlečejo za nedoločen čas. Po učinkovitosti porabe sredstev
v programskem obdobju 2007–2013 sem primerjala 7 držav članic (Slovenija, Avstrija,
Poljska, Romunija, Španija, Estonija in Finska) in ugotovila, da je največji delež evropskih
sredstev do sedaj porabila Estonija, in sicer kar 81,28% vseh dodeljenih sredstev,
najmanj učinkovita pri črpanju pa je bila v tem obdobju Romunija s samo 37,72%
porabljeni upravičenih sredstev. Vse ostale članice, razen Finske, ki je porabila že 75,70%
stroškov, so do sedaj porabile med 60 in 70% vseh upravičenih stroškov. (Europe Direct,
2014)
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5.1 TEŽAVE IN NAPAKE PRI IZVAJANJU KOHEZIJSKE POLITIKE
Sredstva evropske kohezisjke politike so v Sloveniji ključni instrument spodbujanja
konkurenčnosti in razvoja, v času finančne krize pa se je pomen teh sredstev le še
povečal in črpanje teh sredstev je postala prednostna naloga vlade, ki si vedno bolj
prizadeva, da bi aktivnosti v sklopu črpanja evropskih sredstev potekale nemoteno in čim
bolj učinkovito. Na začetku leta 2014 pa se je Slovenija soočala s problematiko zaustavitve
plačil s strani Evropske komisije, ki je 6. 3. 2014 Slovenijo obvestila, da zaradi
ugotovljenih domnevnih napak s strani njihovih revizorjev prekinjajo dvomesečni rok za
plačila sredstev Kohezijske politike v okviru OP ROPI ter OP RR. EK je v Revizijskem
poročilu pojasnila, da gre za posamezne projekte in njihove izdatke prijavljene na EK v
letu 2012, v sklopu OP ROPI in OP RR za projkete, ki so prejemali sredstva iz
Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ustavljena so bila že
odprta izplačila za vse izdatke iz OP RR in OP ROPI, ustavljena pa so bila tudi plačila za
vse morebitne nadaljne zahtevke za plačilo, ki bi jih Slovenija naslovila na EK v okviru teh
dveh operativnih programov. Začasna prekinitev ne pomeni, da so ta sredstva za
Slovenijo izgubljena, temveč gre za postopek EK, ko do razjasnitve spornih okoliščin
prekine izplačila vseh sredstev za posamezni OP (Poročilo o črpanju evropske kohezijske
politike 2007 do 2013, 2014, str 3,4).
Svetovna gospodarska kriza, ki je bila prisotna predvsem v programsem obdobju 2007 do
2013, je v številnih evropskih državah povzročila težave pri izkoriščanju sredstev.
Posledice teh težav so se odražale pri doseganju rezultatov, spremembah pričakovanega
povpraševanja in vedno bolj strogi omejitvi pri nacionalnem ali lokalnem javnem
financiranju in tako je zagotavljanje virov za sofinanciranje projektov postalo še težje.
Dodatne težave pri črpanju evropskih sredstev so:
•

•
•

•

Zalaganje

sredstev

in

finančna

zmožnost

upravičencev

zlasti pri veliih
infrastrukturnih projektih, visoki stroški pridobitve avansa v višini 30% pogodbene
vrednosti, likvidnostne težave upravičencev, dolgotrajni postopki vračanja sredstev
oziroma izplačil iz proračuna.
Izvajanje javnih naročil; zamude pri izvajanju javnih naročil zaradi pritožb
neizbranih ponudnikov, neznanje upravičencev s področja javnih naročil.
Izvajanje projekta; neenotnost in nejasnost pravnih podlag, dolgi in zapleteni
postopki poročanja, vnašanje podatkov v sistem ISARR, administrativno breme
nesorazmerno z vrednostjo projekta, obsežna podporna dokumentacija pri pripravi
zahtevka za izplačilo, informacijski sistem (centovske razlike, predplačila, DDV,
vnos podatkov in priprava zahtevka za izplačilo …), kadrovska podhranjenost in
usposobljenost, informiranje in obveščanje.
Zaključevanje operacije; spremenjena dinamika izvajanja projekta in upoštevanje
rokov, opredeljenih v pogodbi o sofinanciranju, nedoseganje ciljev in kazalnikov.
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Napake, ki se pogosto pojavljavljajo so:
•

Poročanje o izvajanju projekta; zlasti, če je prilagojeno in ne izhaja iz dejanskega
stanja.

•

•

•

•
•
•

Izvajanje javnih naročil; sklepanje aneksov k pogodbi o izvedbi dodatnih del in
storitev na projektu, zniževanje vrednosti javnega naročila in drobljenje javnih
naročil (sum dogovarjanja).
Upravičenost stroškov; neupoštevanje navodil oziroma določil iz javnega razpisa o
upravičenih stroških, posledično financiranje neupravičenih stroškov (npr.
Potovanje, zaposlovanje).
Neizpolnjevanje pogojev iz pogodbe o sofinanciranju; neustrezno upoštevanje
pravnih podlag – nepravilno izvajanje, neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in
sprotno prilagajanje izvajanja projekta.
Zaključevanje operacije; kaj šteje kot rok zaključka operacije, nepravočasno
podaljšanje obdobja izvajanja projekta oz. obdobja upravičenosti.
Dvojno financiranje; financiranje iz različnih projektov za iste ljudi in iste
aktivnosti.
Informiranje in obveščanje; tabele, logotipi …

5.2 POENOSTAVITVE IN IZBOLJŠAVE
Poenostavitve in izboljšave na področju črpanja evropskih sredstev je eno nujnejših
zahtev za novo kohezijsko politiko v obdobju 2014–2020. Pri tem se pojavi problem, saj je
lahko zaradi različnih praks in razlik v pravni ureditvi posameznih držav članic to, kar za
eno državo predstavlja poenostavitev, za drugo predstavlja problem, ki zadeve še bolj
zaplete. Zato je te izboljšave in poenostavitve zelo težko poiskati in postaviti tako, da
bodo za vse učinkovite. Poenostavitve in izboljšave so pomembne in koristne za
zagotovljeno nemoteno delovanje politike in nenehno zanimanje upravičencev,
poenostavitev in izboljšave lahko pozitivno vplivajo na rezultate politike, s tem ko
zagotavlja učinkovito porazdelitev upravnih bremen na nacionalni, regionalni in evropski
ravni, skrajšujejo čas kot tudi stroške za dosego ciljev z večjo osredotočenostjo na same
rezultate. Z določitvijo preprostejših pravil skozi poenostavitve in izboljšave za upravičence
se krepi še pravna varnost, zmanjšujejo se napake in krepi se zaupanje v nacionale
sisteme izvajanja. Za dosego in vzpostavitev ustreznih poenostavitev bodo imeli ključno
vlogo Evropska komisija, države članice in vsi udeleženi organi, glavni cilji predlogov
Evropske komisije glede izboljšav za obdobje 2014–2020 pa je zmanjšanje upravnega
bremena na vseh ravneh. V nekaterih primerih mora javna uprava za dosego novih
poenostavitev za upravičence, vlagati v nove informacijske sisteme, postopke in
usposabljanje (Evropska komisija, 2012, Poenostavitve kohezijske politike za obdobje
2014─2020).
Nekateri od predlogov za poenostavitve in izboljšave (Služba vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Črpanje evropskih sredstev in poenostavitve, 2014):
•
•

uvedba predplačil,
uvedba DDV kot upravičenega stroška,
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•
•
•
•
•
•
•

uvedba pavšalov za ESS in ESRR – 20% na neposredne upravičene stroške, kar je
tudi veljavno od začetka leta 2011 naprej,
uvedba krajših plačilnih rokov za investicijske transfere – zagotovitev plačila
občinam iz proračuna RS dan pred zapadlostjo plačila situacije izvajalcu,
nova navodila o upravičenih stroških, ki predstavljajo bistveno poenostavitev
priporočanju o izvajanju projektov,
uvedba novih finančnih instrumentov za pospešeno črpanje evropskih sredstev,
poenostavitev v postopku priprave in potrjevanja instrumentov,
odprava večkratnih kontrol in s tem pomembno skrajšanje časa do izplačila iz
proračuna RS,
uvedba vzorčnih kontrol.
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6 ANALIZA
IZBRANEGA
TRAINPROCOOP

PRIMERA

PROJEKTA

Za predstavitev konkretnega primera črpanja evropskih sredstev v Sloveniji sem izbrala
projekt TrainProCoop, katerega glavno poslanstvo je bilo usposabljanje ključnih oseb v
MSP-jih za uspešno gospodarsko sodelovanje in integracijo invalidnih oseb/oseb z
omejitvami pri zaposlovanju.
Pri projektu, ki je potekal v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja med Slovenijo in
Avstrijo 2007─2013, so združili moči projektni partnerji: BBRZ Avstrija, OZARA storitveno
in invalidsko podjetje d.o.o. ter Inštitut Republike Slovenija za rehabilitacijo. Projekt se je
začel z 1. 8. 2009 in se zaključil 31. 1. 2011. Ciljna skupina tega projekta so bile ključne
osebe v malih in srednje velikih podjtejih, ki delajo z invalidi in z osebami z omejitvami
pri zaposlovanju. Cilj projekta je bila želja po zagotovitvi podpornih storitev za MSP na
področju poklicne integracije. Zagotoviti so želeli ustrezno podporo zaposlenim, ki delajo z
invalidi in osebami z omejitvami pri zaposlovanju.
Projekt je vseboval pregled okvirnih pogojev za integracijo in zaposlovanje invalidov in
oseb z omejitvami pri zaposlovanju, ugotavljanje potreb in primerov dobrih praks v MSP
na področju integracije invalidov in oseb z omejitvami pri zaposlovanju, razvoj podpornih
storitev za potrebe MSP, priprava dvojezične brošure, izvedba in evalvacija podpornih
sisietmov v obliki svetovanj in delavnic v Sloveniji in Avstriji. S svojim delovanjem in v želji
po dosegu cilja so med drugim omogočali tudi brezplačne informacije in svetovanja,
brezplačne udeležbe na delavnicah, mreženje in izmenjavo izkušenj, informacij z drugimi
podjetji.
Projekt TrainProCoop je bil potrjen v okviru prvega javnega razpisa OP SI-AT s strani
Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki je razpis tudi objavila. Projekt
je trajal 18 mesecev in bil s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj sofinanciran
(Prijavnica projekta TrainproCoop, 2008).

6.1 OBLIKOVANJE IDEJE IN PARTNERSTVA ZA PROJEKTNI PREDLOG
V okviru projekta evropskega teritorjalnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo so za
prijavo na razpis projektnega sodelovanja odločili BBRZ Avstrija, URI Soča in Ozara na
podlagi naslednjih dejstev:
• zaradi že večkratnega uspešnega predhodnega sodelovanja na različnih projketih
(tudi z BBRZ Avstrija),
• vsi delujejo na istem delovnem področju, in sicer področju usposabljanja
invalidov,
• pogoj za projektno sodelovanje je bil, da morajo biti vsi iz področja slovenske in
avstrijske Štajerske.
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V prvi fazi sodelovanja so se odločili, da bodo vsak na svojem ozemlju raziskali
problematiko zaposlovanja invalidov in njihovega adaptiranja v delovno okolje. Naredili so
raziskavo in ugotovili, da imamo podobne probleme s tega področja, tako na slovenski kot
tudi na avstrijski strani. Ugotovili so, da invalidi niso dovolj informirani o vseh možnostih
usposabljanja in rehabilitacije na področju zaposlovanja, vračanja na delovno mesto ...
Tudi ko je partnerjem z rehabilitacijami in usposabljanji uspelo vrniti invalida v delovno
okolje, se je dostikrat pojavil problem, ker ogromno podjetij nima ustreznih mentorjev oz.
zaposlenih, ki bi se znali z njimi ukvarjati oz. z njimi ustrezno delati, jim prilagoditi delovno
okolje. Zato so se odločili za izdelavo projekta TrainProCoop in določili splošno vsebino.
Odločili so se, da bodo konkretna izvajanja izvajali ločeno vsak na svojem območju.
V fazi nastajanja projekta so se partnerji med seboj odločili, da bo vodlini partner BBRZ
Avstrija, med drugim tudi zato, ker mora vodilni partner zagotoviti vsa potrebna finačna
sredstva, ki jih dobi povrnjena z evropskimi sredstvi.
Glavne naloge vodilnega partnerja so bile:
• oddaja prijave predloga projekta,
• podpis pogodbe o sofinanciranju projekta iz ESRR z Organom upravljanja za
celoten projekt,
• transnacionalno vodenje projekta, vključno z ukrepi odnosov z javnostjo,
• zbiranje informacij in delnih poročil posameznih projektnih partnerjev ter
spremljanje in poročanje o poteku celotnega projekta v okviru dogovorjenega
sistema spremljanja in nadzora,
• priprava skupnega poročila,
• izdaja zahtevka v imenu ostalih projektnih partnerjev za izplačilo iz ESRR pri
Plačilnem organu programa na podlagi Pogodbe o subvenciji in
• finančna odgovornost za sredstva ESRR vključno z odgovornostjo Organu
upravljanja za celotni znesek subvencije.
Partnerji so z znanjem in izkušnjami, ki so jih pridobili na področju zaposlitvene
rehabilitacije invalidnih oseb/oseb z omejitvami pri zaposlovanju, aktivno sodelovali pri
razvoju načrtovanih projektnih ciljev. Medsebojno sodelovanje partnerjev v okviru
projekta je bila osnova za doseganje maksimalnih delovnih rezultatov pri integraciji
invalidnih oseb/oseb z omejitvami v malih in srednje velikih podjetjih in pri povečanju
konkurenčnosti le-teh. Z načrtovanimi projektnimi aktivnostmi so partnerji okrepili
medsebojno sodelovanje, kar je omogočalo kvalitetno spremljanje uresničevanja
projektnih ciljev v delovnih organizacijah in njihovega medsebojnega povezovanja v okviru
nastale mreže podjetij (Prijavnica projekta TrainProCoop, 2008, str. 25).
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6.2 PRIJAVA NA RAZPIS, PREGLED IN POTRDITEV VLOGE PROJEKTA
Na podlagi Operatinega programa Čezmejno sodelovanje Slovenija–Avstrija 2007─2013 je
Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj objavila
razpis za projektno sodelovanje iz regije slovenske in avstrijske Štajerske.
Projekt je moral biti pred prijavo na razpis zasnovan tako iz vsebinskega, organizacijskega
vidkia in izvedbene plati. V ta namen so morali pripraviti načrt izvedbe projekta oziroma
izpolniti prijavni obrazec, v katerem so morali čim bolje opredeliti cilje projekta oz. to, kar
so želeli s projektom doseči. Določili so vse aktivnosti, ki so jih v okviru projekta izvedli ob
upoštevanju realne izvedljivosti projekta v razpoložljivem času in z razpoložljivimi
finančnimi sredstvi. Tudi vlogo vsakega projektnega partnerja pri implementaciji projekta
so natančno opredelili, saj mora biti jasno, kdo je za kaj odgovoren, v katerih delih
projekta sodeluje partner in na kakšen način. Razvrstili so aktivnosti, ki so med seboj
tesno povezane v šestih posameznih delovnih sklopih/ aktivnostih:
•
•
•
•
•
•

WP1/1. aktivnost: koordinacija in management projekta,
WP2/2. aktivnost: pregled okvirnih pogojev za integracijo in zaposlovanje
invalidnih oseb/oseb z omejitvami v MSP-jih,
WP3/3. aktivnost: ugotavljanje potreb in primerov dobrih praks v MSP-jih na
področju integracije invaldinihj oseb/ oseb z omejitvami pri zaposlovanju,
WP4/4. aktivnost :razvoj podpornih storitev za potrebe malih in srednje velikih
podjetij,
WP5/5. aktivnost: izvedba in evalvacija podpornih storitev,
WP6/6. aktivnost: diseminacija rezultatov in zagotovitev trajnosti.

Izdelali so tudi finančni načrt projekta. Vsak projektni partner je moral za vsako leto
predvideti sredstva namenjena točno določenim aktivnostim po ustreznih kategorijah
stroškov (osebje, sestanki, conference, seminarji, potni stroški, promocije in publiciranje
...).
Projektno prijavo je potem vodilni partner projekta poslal organu, pristojnemu za
ocenjevanje. Po odobritvi projekta s starni Vladne službe za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj je vodilni partner BBRZ Avstrija prejel uradno obvestilo o odobritvi
projekta, o čemer je moral obvestiti ostale partnerje (Prijavnica projekta TrainProCoop,
2008).

6.3 CILJ PROJEKTA
Prednostna naloga projekta je bila konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje,
področje dejavnosti pa je razvoj MSP.
S projektom so želeli povečati konkurenčnost MSP, in sicer s pridobitvijo in poglobitvijo
sistematičnih dodatnih znanj na področju dela z invalidnimi osebami/osebami z
omejitvami. Produktivnost podjetja je močno odvisna od prilagodljivosti zaposlenih na
nove zahteve in nove situacije, zato je zelo pomembno, da se zaposleni usposabljajo in
dodatno izobražujejo. S projektom so usposabljali tiste ključne osebe v podjetjih, ki delajo
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z invalidnimi osebami/osebami z omejitvami, in sicer z namenom, da se naučijo hitro in
ustrezno odzivati na spreminjajoče se pogoje in tako prispevajo k večji produktivnosti
podjetja.
Mala in srednje velika podjetja pogosto nimajo ustrezne podpore pri integraciji invalidnih
oseb/oseb z omejitvami, kot so različni praktikumi namenjeni ugotavljanju ustreznosti
delovnega mesta, usposabljanja (z namenom boljšega spoznavanja delodajalca in
zaposlenega). Podjetja prav tako nimajo dovolj informacij o programih izobraževanja in
usposabljanja ter programih strokovne pomoči in sofinanciranja za zaposlene invalidne
osebe/ osebe z omejitvami pri zaposlovanju. Zelo pomemben inštrument integracije tako
ostaja neizkoriščen. Invalidnih oseb/ oseb z omejitvami se tako ne zaposluje na delovnih
mestih, ki bi jim ustrezala in bi bila v skladu z njihovimi sposobnostmi in željami. Mnoga
podjetja zaposljujejo invalidne osebe/osebe z omejitvami predvsem z namenom
doseganja predpisane kvote in pri tem ne upoštevajo možnosti povečanja storilnosti
podjetja, kar omogoča le učinkovit način zaposlovanja invalidnih oseb/oseb z omejitvami
oz. koriščenje še neuporabljenih programov usposabljanja za to ciljno skupino.
Konkretni cilji projekta (Prijavnica projekta TrainProCoop,2008, str. 10):
•
•
•
•
•
•

•

strategije ravnanja s človeškimi viri (invaldi in osebe z omejitvami pri
zaposlovanju) v MSP v Sloveniji in Avstriji,
ugotovljene potrebe v MSPj na področju ravnanja z invalidi in z osebami z
omejitvami pri zaposlovannju,
usposobljene ključne osebe v MSP na podlagi ugotovljenih potreb le-teh v Sloveniji
in Avstriji,
pregled okvirnih pogojev na področju zaposlovanja invalidnih oseb/ oseb z
omejitvami v Sloveniji in Avstriji,
izmenjava izkušenj in primerov dobrih praks,
sistematičen program podornih storitev in možnosti nadaljnega izobraževanja
izhajajoč iz potreb MSP na področju integacije invalidnih oseb/ oseb z omejitvami
na konkretno delovno mesto ter preizkus le-teh v Sloveniji in Avstriji,
mreže podjetij, sodelujočih v projektu.

6.4 REZULTATI IN UČINKI IZVEDBE PROJEKTA
V okviru izvajanega projekta so dosegli naslednje neposredne učinke:
• dokumentacija projektnih aktivnosti in poročila,
• identifikacija izbrane dobre prakse na področju integacije invalidov in oseb z
omejitvami pri zaposlovanju,
• primerjalna anliza potreb malih in srednje velikih podjetij na področju ravnanja in
zaposlovanja invalidov/ oseb z omejitvami pri zaposlovanju,
• program usposabljanja za 12 oseb – klujčne osebe v malih in srednje velikih
podjetjih (6 iz Slovenije in 6 iz Avstrije) – v obliki delavnic (6 dni),
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• setovanja ključnih oseb in mentorjev v malih in srednje velikih podjetjih (5
svetovalnih dni),
• strokovne ekskurzije v podjetja (4 dni ko primeri dobre prakse),
• smernice v obliki brošure za konkretno delo ključnih oseb in podjetnikov v malih in
srednje velikih podjetjih (med drugim vključujejo ponudbo podpornih storitev za
majhna in srednje velika podjetja),
• zaključna konferenca z namenom predstavitve in diseminacije rezultatov projekta,
• vzpostavitev mreže vseh v projektu sodelujočih podjetij, oragnizacij za podporo pri
integraciji in drugih uporabnikov na programskem področju INTERREG.
Z rezultati projekta si ključne osebe in mentorji v MSP pomagajo pri vsakodnevnem
reševanju težav na področju integracije invalidnih oseb/oseb z omejitvami vseh vrst;
usposobljeni so za bolj učinkovito delo pri izbiranju oz. ustvarjanju ustreznih delovnih
mest za invalidne osebe/osebe z omejitvami, ključne osebe in mentorji so se morale
naučiti vzpostaviti ustrezen odnos med invalidnimi osebami/osebami z omejitvami ter
ostalimi zaposlenimi v podjetju. Projektni partnerji so dopolnili svojo ponudbo povsem
specifičnih programov podpornih stroitev za MSP s tem, ko so oblikovali mrežo sodelujočih
podjetij s poudarkom na izmenjavi primerov dobrih praks. Druga mala in srednje velika
podjetja so dobila informacije in pomoč pri integraciji invalidnih oseb z omejitvami v malih
in srednje velikih podjetjih.
Sodelovanje slovenskega in avstrijskega partneja pri pripravi metodologije, razvoju
podpornih storitev, oblikovanju mreže podjetij in izmenjavi dobrih praks je omogočilo
večjo transparentnost in primerljivost programa usposabljanja za ključne osebe v malih in
srednje velikih podjetjih. Skupen razvoj programa usposabljanja se je prilagajal potrebam
delovne sile na obeh staneh meje in s tem povečal konkurenčnost in mobilnost kandidatov
na evropskem trgu dela. (Prijavnica projekta TrainProCoop, 2008, str. 7)

6.5 NAČRT PROJEKTA
Partnerji v projektu so:
1) BBRZ Avsrtija,
2) Inštitu Republike Slovenije za rehabiltacijo,
3) OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o.
Druge organizacije:
•

•

Mala in srednje velika podjetja v Avstriji: Elektrizitatswerk Fernitz Ing. Franz
Purkarthofer GmbH & Co KG, Baumax AG (podružnica v Gralli), Bezirks – Pflege –
und Seniorenheim Voitsberg itd.
Mala in srednje velika podjetja v Sloveniji: ROTO, SITECO LIGHT, DINOS, Impra
I.P., AC Šerbinek itd.
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V okviru partnerstva so izvedli sledeče aktivnosti (Prijavnica projekta TrainProCoop, 2008,
str. 14─16):
•

WP1/1. aktivnost: koordinacija in management projekta, znotraj katerega so se
odvijale naslednje naloge: odgovornost za izvedbo načrtovanih projektnih
aktivnosti, koordinacija projektnih aktivnosti in delovnih paketov, odgovornost za
komunikacijo s financerjem projekta in informiranje uporabnikov oz. zainteresirane
javnosti (druga podjetja, itd.) o poteku projekta in projektnih rezultatih, poročanje
(poročila o napredku, vmesna poročila in zaključno poročilo), nadzor nad
proračunom, preverjanje in evalvacija rezultatov projekta. Odgovorni partner za
WP1 je BBRZ Avstrija.

•

WP2/2. aktivnost: Pregled okvirnih pogojev za integracijo in zaposlovanje
invalidnih oseb/oseb z omejitvami v MSP-jih, znotraj katere so se odvijale
naslednje naloge: priprava pregleda okvirnih pogojev za integracijo in
zaposlovanje invalidnih oseb/oseb z omejitvami pri zaposlovanju glede na
endogene dejavnike, ponudbe podpornih storitev, organizacijo, integracisjko
politico itd. Odgovorni partner za 2. Aktivnost je OZARA d.o.o.

•

WP3/3. aktivnost: ugotavljanje potreb in primerov dobrih praks v MSP-jih na
področju integracije invaldinih oseb/oseb z omejitvami pri zaposlovanju, znotraj
katere so se odvijale naslednje naloge: priprava strukturiranega intervjuja za MSPje z namenom ugotavljanja potreb in obstoječih praks na področju ravnanja z
invalidnimi osebami/osebami z omejitvami pri zaposlovanju, izvedba
strukturiranega intervjuja v 30 MSP-jih v Sloveniji (20) in v Avstriji (10), s katerim
želijo pridobiti informacije o dejanskih potrebah glede strokovne pomoči, ki jo
podjetja potrebujejo na področju zaposlovanja invalidnih oseb/ oseb z omejitvami
pri zaposlovanju, zbiranje primerov dobrih praks v MSP-jih z ozirom na uspešno
integracijo invalidnih oseb / oseb z omejitvami pri zaposlovanju. Odgovorni partner
za 3. aktivnost je Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo.

•

WP4/4. aktivnost: Razvoj podpornih storitev za potrebe malih in srednje velikih
podjetij, znotraj katerih so se odvijale nalsednje naloge: priprava aktivnosti
informiranja in usposabljanja za ključne osebe v malih in srednje velikih podjetjih
za integracijo invalidnih oseb/oseb z omejitvami, ki je vključevala sledeča
področja: pravni okvir in subvencije na področju zaposlovanja invalidnih oseb in
oseb z omejitvami pri zaposloivanju v Sloveniji in Avstriji, znanja o različnih vrstah
invalidnosti in vplivih le-the, tehnološka podpora na področju poklicne rehabilitacije
(najnovejša tehnologija na tem področju) in odpravljanje ovir na delovnem mestu,
trening komunikacije, obvladovanje konfliktov, možnost podpore pred zaposlitvijo
invalidnih oseb in oseb z omejitvami pri zaposlovanju, učenje na podlagi primerov
dobre prakse, priprava instrumentarija za evalvacijo podpornih storitev (SWOT
analiza).
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•

WP5/5. aktivnost: izvedba in evalvacija podpornih storitev, znotraj katere so se
odvijale nasldenje naloge: udeležba 30 malih in srednje velikih podjetij (20 iz
Slovenije in 10 iz Avstrije) za sodelovanje v projektu pri razvoju podpornih storitev
v ravnanju z invalidnimi osebami/osebami z omejitvami in pri integraciji invalidnih
oseb v delovno okolje, svetovanje malim in srednje velikim podjetjem za
integracijo (iskanje ustreznih delovnih mest, analiza in oblikovanje delovnih mest
za invalidne osebe/osebe z omejitvami, ravnanje z invalidnimi osebami oz osebami
z omejitvami, vzpostavitev sisitema mentorjev za invalidne osebe/osebe z
omejitvami, spodbude in subvencije na področju invalidnih oseb/oseb z
omejitvami., obvladovanje konfliktov …), izbor udeležencev usposabljanja, izbor
izvajalcev uspodsabljanja, izvajanje podpornih storitev (svetovanje, delavnice in
ekskurzije), evalvacija izvedenih podpornih storitev. Odgovorni partner za to
aktivnost je bil Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo.

•

WP6/ 6. aktivnost: diseminacija rezultatov in zagotovitev trajnosti, znotraj katere
so se odvijale naslednje naloge: vzpostavitev kooperacijske mreže, planiranje
komunikacijskih aktivnosti z javnostjo, lokalno skupnostjo, izobraževalnimi
ustanovami, delodajalci in drugimi na obeh straneh meje, organizacija zaključene
conference na obeh straneh meje (konferenca je načrtovana na območju
nekdanjih mejnih prehodovJurij/ Spielfeld), priprava ponudbe podpronih storitev
za druga podjetja, prevzem aktivnosti v paleto ponudb sodelujočih organizacij,
širjenje projektnih rezultatov s pomočjo informacijskega gradiva, internetnih strani
in medijev. Odgovorni partner za to nalogo je bil OZARA d.o.o.

6.5.1 ČASOVNI NAČRT PROJEKTA
Mejnike projekta predstavljajo zaključeni WP (delovni paketi). Skupno je bilo načrtovanih
6 delovnih paketov:
•
•
•
•
•
•

WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6

(18 mesecev),
(2 meseca),
( 3 mesece),
(4 mesece),
(6 mesecev),
(3 mesece).

Z namenom koordinacije in vodenja projekta so se partnerji srečevali vsake 3 mesece. Po
potrebi so v načrtu dali tudi dodatna srečanja.
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Tabela 5: V kolikšnem času so bili doseženi mejniki?

Q1

Leto 2009
Q2
Q3

Q4

Q1

Q2

Leto 2010
Q3

Q4

Mejnik
WP1 –
18 mesecev
Mejnik
WP22 meseca
Mejnik
WP33 mesece
Mejnik
WP4 –
4 mesece
Mejnik
WP5 –
6 mesecev
Mejnik
WP63 mesece
Vir: Prijavnica projekta TrainProCoop (2008, str. 20)

6.6 FINANČNI NAČRT PROJEKTA
V okviru finančne perspektive spada projekt TrainProCoop v področje Trajnostna rast –
konkurenčnost za rast in zaposlovanje. Njegova prednostna naloga je konkurenčnost,
znanje in gospodarsko sodelovanje. Njegovo področje dejavnosti pa je razvoj malih in
srednje velikih podjetij.
Po pogodbi o sofinanciranju, ki je nastala med Službo vlade RS, ki nastopa v pogodbi kot
organ upravljanja Operativnega programa Slovenija–Avstrija 2007–2013 in BBRZ Avstrija,
ki v pogodbi nastopa kot vodilni partner (glavni upravičenec), je določeno finaciranje
projekta.
Na podlagi odločitve in priporočil Skupnega nadzornega odbora Operativnega programa
Slovenija─Avstrija 2007─2013 (SNO) je bilo vodilnemu partnerju in njegovim projektnim
partnerjem za izvedbo operacije v okviru pomoči iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
za Operativni program Slovenija─Avstrija 2007─2013 dodeljen znesek v višini največ do

116.711,27 EUR.
Sofinancerji projekta: Služba vlade RS za lokalno samupravo in regionalni razvoj, Evrospki
socialni sklad, avstrijsko Zvezno ministrstvo za delo, socialne in varstva potrošnikov,
Ministrstvo RS za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo.
Vodilni partner sprejme sofinanciranje in se obvezuje, da bo prevzel tako finančno kot tudi
tehnično odgovornost za operacijo. Na podlagi odločitve in priporočil Skupnega nadzora
odbora Operativnega programa Slovenija–Avstrija 2007–2013 je bil vodilnemu partnerju in
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njegovim projektnim partnerjem za izvedbo operacije v okviru pomoči iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj za Operativni program Slovenija–Avstrija 2007–2013 dodeljen
znesek v višini največ do 116.711,27 EUR. Sofinanciranje iz ESRR je dodeljeno izključno
za operacijo izvajanja projketa TrainProCoop. Začetek izvedbe operacije je 1. 8. 2009.
Operacija se je zaključila 31. 1. 2011. Obdobje med navedenima datumoma pa je
predstavljal obdobje, v katerem so lahko nastali upravičeni izdatki projekta.
Do zaključka operacije so morali vodilni partner in projektni partnerji plačati znesek vseh
računov oziroma računovodskih listin enakovredne dokazne vrednosti. Stroški, ki so
upravičeni do financiranja, so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov. Projektni
partnerji so morali utemeljiti ter se uskladiti o vseh spremembah operacije preden so o
njih obvestili Organ upravljanja. Vodilni partner se je obvezal, da je pisno obveščal Organ
upravljanja o vse dogodkih, ki so (lahko) upočasnili, ovirali ali preprečevali izvedbo
sofinanciranega projekta ter o vseh okoliščinah, ki so pomenile spremembo v zvezi s
predpogoji in okvirnimi pogoji iz pogodbe. Spremembe, povezane z operacijo, so morali
pisno odobriti organi programa, organi finaciranja ali organi upravljanja.
Povračilo upravičenih izdatkov je bilo možno šele po predložitvi podpisane pogodbe o
partenrstvu, ki jo je bilo treba predložiti v roku 4 mesecev po podpisu pogodbe o
sofinanciranju. Vodilni parter je smel zahtevati povračilo upravičenih izdatkov le, če je
predložil dokazila o napredku projekta. VP je moral Organu upravljanja (OU)/Skupnemu
tehničnemu sekretarju (STS) predložiti vmesna poročila in zaključno poročilo skladno z
navodili za poročanje (Pogodba o sofinanciranju SI-AT 1-1-001 za operacijo TrainProCoop,
2009). Pri izvajanju dejavnosti projekta niso nastali prihodki, prav tako ti tudi niso bili
načrtovani.
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Tabela 6: Predvideni stroški projekta v evrih

Partner

1.
Stroški
osebja

LP
BBRZ
P1
IRRS
P2
OZARA
Skupni
stroški
projekta

77. 890,00

2.
Stroški
zunanjih
izvajalcev
4.430,00

37.230,00

3.
4.
Investicije Administrativni
stroški
3.000,00

5.
DDV
status
Da/ne
da

6.
Celotni
stroški
(1. – 4.)
85.320,00

7.
8.
Prihodki Celotni
upravičeni
stroški
85.320,00

3.190,00

1.700,00

da

42.120,00

42.120,00

37.230,00

8.440,00

1.700,00

da

47.370.00

47.370,00

152.350,00

16.060,00

6.400,00

147.810,00

174.810,00

Vir: Prijavnica projekta TrainProCoop (2008, str. 33)

Tabela 7: Predvideni viri financiranja celotnih upravičenih stroškov

Patrner

LP BBRZ
P1 IRRS
P2 OZARA
Skupaj projekt

AT
SI
SI

Zaprošena
ESRR
EUR
42.660,00
35.802,00
40.264,50
118.726,50

sredstva

2. lastni prispevek
2.1 Javni viri
2.2 Zasebni viri
%
EUR
%
EUR
%
50%
42.660,00
50%
85%
4.212,00
10%
2.106,00
5%
85%
4.737,00
10%
2.368,50
5%
67,92% 51.609,00
29,52% 4.474,50
2,56%
Vir: Prijavnica projekta TrainProCoop (2008, str. 35)
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Skupaj (1. +2.)
EUR
85.320,00
42.120,00
47.370,00
174.810,00

%
100%
100%
100%
100%

Tabela 8: Indikativna napoved stroškov in prihodkov, podatki v procentih

Partenr
VP BBRZAvstrija
P1 IRRS
P2 OZARA

2008
0,00%
0,00%
0,00%

2009
27,80%
27,80%
27,80%

2010
66,70%
66,70%
66,70%

2011
5,50%
5,50%
5,50%

OK
OK
OK

Vir: Prijavnica projekta TrainProCoop (2008)

Tabela 9: Indikativna napoved stroškov in prihodkov, podatki v zneskih

Stroški po letih
Partner
BBRZ
Skupaj
Lastna
sredstva
Zaprošena
ESRR sredstva
IRRS
Skupaj
Lastna
sredstva
Zaprošena
ESRR sredstva
OZARA
Skupaj
Lastna
sredstva
Zaprošena
ESRR sredstva
Celotni upravičeni stroški
Skupaj lastna sredstva
Zaprošena sredstva ESRR v
celotnih stroških

2008

2009

2010

2011

0,00
0,00

23.718,96
11,859,48

56.908,44
28.454,22

4.692,60
2.346,30

0,00

11,859,48

28.454,22

2.346,30

0,00
0,00

11.209,36
1.256,96

28.094,04
4.215,44

2.316,60
347,60

0,00

9.952,40

28.878,60

1.969,00

0,00
0,00

13.168,86
2.535,01

31.595,79
6.,82,19

2.605,35
501,53

0,00

10.633,85

25.513,60

2.103,82

0,00
0,00
0,00

48.597,18
1.615,45
32.445,73

116.598,27
38.751,85
77.846,42

9.614,55
3.195,43
6.419,12

Vir: Prijavnica projekta TrainProCoop (2008)

Noben znesek, ki je nastal v zvezi z operacijo, ni smel biti dvojno financiran iz kakršnih
koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. To pomeni, da se za iste izdatke ni smelo
niti dvakrat zahtevati povračilo niti jih vključiti v več projektov in/ali uporabljati že
odobreno sofinaciranje EU. Nekatere kontrole OU/STS so posebaj namenjene ugotavljanju
morebitnega dvojnega financiranja.
Pooblaščeni revizijski oragni EU v okviru svojih pristojnosti, revizijski organi sodelujočih
držav članic EU oziroma drugi nacionalni javni revizijski oragni ali njihove pooblaščene
osebe, kakor tudi OU in organ za potrjevanje, so imeli pravico revidirati pravilno porabo
sredstev VP ali njihovih partnerjev ali določiti pooblaščene osebe, ki opravijo takšno
revizijo. Če bi OU zahteval povračilo sredstev sofinanciranja, bi vodilni partner odgovarjal
OU za celotni znesek sofinanciranja in bi mu morali vrniti neupravičeno prejeti znesek.
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Med projektom so vložili obrazec PROŠNJA ZA ODOBRITEV SPREMEMB OPERACIJE IN/ALI
PRERAZPOREDITEV SREDSTEV. V času izvajanja projekta je bil projektni partner OZARA
d.o.o. odgovoren za prevajanje in tolmačenje celotne projektne dokumentacije, vseh
projektnih srečanj ter dokumentacije povezane z njimi, zato se je del sredstev, ki so bila
sprva predvidena za zunanje izvajalce (predvsem prevajanje in tolmačenje) prerazporedil
v stroške osebja partnerja OZARA d.o.o. Razen tega so se povišali tudi stroški zunanjih
izvajalcev pri vodilnem partnerju BBRZ (načrtovanje dodatnih sredstev za promocijo,
reklamnih sredstev), zato je vodilni partner prav tako zaprosil za prerazporeditev sredstev
iz administrativnih stroškov in stroškov osebja na stroške zunanjih izvajalcev. Prenos
navedenih sredstev za celoten projekt ni predstavljal velikih sprememb, predvsem kar
zadeva stroške zunanjih izvajalcev in prenos administrativnih stroškov na stroške osebja.
Prerazporeditev sredstev je bila odobrena (partnerjevo zaključno poročilo).

6.7 SPREMLJANJE IN POROČANJE
Vodilni partner se je moral redno informirati o stanju aktivnosti partnerejv v operaciji.
Vodilni partner je bil odgovoren za predložitev vmesnih poročil in zaključnega poročila
organu upravljanja/skupnemu tehničnemu sekretariatu.
Vsi partnerji v operaciji so se zavezali, da bodo vodilnemu partenrju zagotovili podatke, ki
jih slednji potrebuje za pripravo vmesnih poročilin zaključenega poročila ter druge
specifične dokumente, ki jih zahteva organ upravljanja. Obdobja poročanja za celotno
operacijo so bila določena s pogodbo o sofinanciranju. Vsi partnerji v operaciji so morali
do rokov predložiti izkaz o izdatkih za posamezno obdobje poročanja.
Tabela 10: Informiranje vodilnega partnerja

Obdobje poročanja

01.08.2009 do 31.01.2010
01.02.2010 do 31.07.2010
01.08.2010 do 31.01.2011

Rok, do katerega je teba
vodlinemu partnerju
predložiti podatke o
potrjenih izdatkih.
31.05.2010
30.11.2010
31.05.2011

Datum oddaje poročila
vodilnega partnerja STS

30.06.2010
31.12.2010
30.06.2011

Vir: Pogodba o sofinanciranju SI-AT 1-1-001 za operacijo TrainProCoop (2009)

Vodilni partner je moral vsem partnerjem poslati kopije poročil, ki jih je predložil organu
upravljanja. Organ za upravljanje je nakazal prispevek iz ESRR na račun vodilnega
partnerja, ki je bil odgovoren za administrativno in finančno upravljanje s sredstvi ter za
razdelitev sredstev med partnerje v projektu v skladu s potrjenimi izdatki, ki so nastali v
zvezi z operacijo izvedenih dejavnosti. VP je smel zahtevati povračilo upravičenih izdatkov
le, če je priložil dokazila o napredku projekta. VP je moral torej OU/ STS (Skupnemu
tehničnemu sekretarijatu) predložiti vmesna poročila in zaključno poročilo skladno z
navodili za poročanje. Vmesno poročilo, v katerem je moral imenovani kontrolor
predhodno preveriti izdatke posameznega projektnega partnerja, je bilo potrebno določiti
v rokih, kot je prikazano v spodnji tabeli.
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Kontrolorji, ki so jih imenovale posamezne države članice za preverjanje zakonitosti in
pravilnosti prijavljenih izdtakov VP in posameznih projketnih partnerjev so:
• VP -Urad štajerske deželne vlade,
• P1 in P2 - Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, oddelek za
finačno kontrolo.
Tabela 11: Koledar poročanja

KOLEDAR POROČANJA
Datum začetka Začetek
upravičenosti
obdobja
poročanja
1
01.08.2009
2
01.02.2010
3
01.08.2010
4
5
Datum
konca 31.1.2011
upravičenosti

Konec obdobja Datum oddaje Okvirni znesek
poročanja
poročila na STS zahtevanih
ESRR sredstev
31.01.2010
28.02.2010
38.903,76 €
31.07.2010
31.08.2010
38.903,76 €
31.01.2011
28.02.2011
38.903,75 €

Vir: Pogodba o sofinanciranju SI-AT 1-1-001 za operacijo TrainProCoop (2009)

Vmesna poročila je moral upravičenec predložiti SVLR v skaldu z dinamiko poročanja za
sredstva ESRR. V kolikor je upravičenec uveljavljal stroške na aktivnostih v določenem
obdobju poročanja, je bil predviden rok poročanja 30 dni po zaključnem obdobju skladno
z zgornjo tabelo. Upravičenec je moral oddati zaključno poročilo najkasneje v 30 dneh po
zaključku operacije, ki je bila 31. 1. 2011. (Pogodba o sofinanciranju SI-AT 1-1-001 za
operacijo TrainProCoop, 2009)

6.8 VREDNOTENJE PROJEKTA
Območja, na katera je vplival projekt, so zahodna in južna Štajerska, Gradec in
Podravska. Projekt je prispeval k trajnostnemu razvoju čezmejnega programskega
območja z gospodarskimi vplivi, k izboljšanju usposobljenosti in zaposljivosti z okoljskim
vplivom, k izboljšanju ravnanja z okoljem in obvladovanje tveganj z družbenimi vplivi, k
podpiranju enakih možnosti, socialni koheziji in socialni vključenosti marginalnih skupin, k
izboljšanju sodelovanja na lokalni/ regionalni ravni (Prijavnica projekta TrainProCoop,
2008, str. 31).
Osrednjo pozornost so namenili iskanju in pridobivanju podjetij, in sicer za namene
izvajanja svetovanja in izvedbe delavnic tako v Sloveniji kot v Avstriji. V Sloveniji sta te
aktivnosti prevzela partnerja OZARA d.o.o. in URI-Soča v Avstriji pa vodilni partner BBRZ.
Iskanje podjetij je potekalo bodisi po telefonu, e-pošti ali osebno. Svetovanja so bila v
večini primerov tako na avstrijski kot slovenski strani namenjena posredovanju informacij
tako glede aktualne zakonodaje kot tudi glede razpoložljivih vzpodbud za zaposlovanje
invalidov ter oseb z omejitvami pri zaposlovanju. Pogovori so tekli tudi v smeri možnosti
zaposlovanja invalidov in oseb z omejitvami pri zaposlovanju, v smeri prilagoditev
delovnih mest in odpravljanju težav, ki so povezane z integracijo invalidov in oseb z
omejitvami pri zaposlovanju.
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Diseminacija projektnih rezultatov je potekala interno (na spletnih straneh vodilnega
partnerja BBRZ, interni časopisi) in pa eksterno s pomočjo tiskovnih agencij in služb za
stike z javnostjo. Poleg tega so poslali dvojezično brošuro po že obstoječih mrežah vseh
partnerjev. Partner URI-Soča pa je tudi poskrbel, da se brošura nahaja v knjižnici, kjer je
na izposojo vsej zainteresirani javnosti. V podjetju OZARA d.o.o. so po zaključnem
poročilu dvojezično brošuro v elektronski obliki objavili na spletni strani skupine OZARA.
Pri pripravi dvojezične brošure so z dvema različnima vsebinskima konceptoma poskušali
odgovoriti na različne potrebe MSP-jev v Sloveniji in Avstriji. Vsebinsko je brošura
usklajena z vsemi institucijami, ki sooblikujejo politike na področju integracije invalidov in
oseb z omejitvami pri zaposlovanju, kot so MDDSZ, ZRSZ itd. Izvedba zaključne
konference pa je bila načrtovana v tesnem sodelovanju vseh treh partnerjev, kar velja
tudi za organizacijo in načrtovanje (Prijavnica projekta TrainProCoop, 2008, str. 38―39).
Pri pripravi brošure in izvedbi konference so bile ključne osebe v MSP-jih neposredno in
posredno vključene v izvajanje projekta. Brošura je bila posebej razvita za MSP-je,
konferenca je bila prav tako namenjena pridobivanju konkretnih informacij in mreže na
področju integracije invalidov in oseb z omejitvami pri zaposlovanju. Poleg tega so bili
ciljna skupina konference tudi financerji programov, kot so recimo MDDSZ ali ZRSZ, ki
odločilno vplivajo na integracijo invalidov in oseb z omejitvami pri zaposlovanju ter
izvajalci zaposlitvene rehabilitacije.
Neposredni učinki izvedenih dejavnosti (Partnerjevo zaključno poročilo, 2011, str.3):
•
•

•

dvojezična brošura Poklicna integracija – dostopnejša! Podporne storitve za mala
in srednje velika podjetja,
dokumentacija izvedene zaključne konference na temo Poklicna/zaposlitvena
integracija invalidov in oseb z omejitvami pri zaposlovanju – Podpora MSP-jem v
Sloveniji in Avstriji,
promocijsko gradivo.

Pri pripravi brošure so se osredotočili predvsem na potrebe MSP-jev ter poskušali
zagotoviti tiste najbolj uporabne in praktične informacije. V Sloveniji so se tako glede na
ugotovljene potrebe osredotočili na:
•
•
•
•
•
•
•

zakonske podlage,
pojmovnik, kjer so razloženi strokovni izrazi na področju integracije invalidov,
oceno zaposlitvenih možnosti,
kvotni sistem zaposlovanja invalidov,
dolžnosti in postopke delodajalcev v zvezi z zagotavljanjem pravic delovnega
invalida,
odpoved pogodbe o zaposlitvi,
ter predstavitev koncesionarjev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji.
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6.9 ZAKLJUČNO POROČILO IN NAČRT IZVEDBE V PRIHODNJE
Kljub visokim standardom na področju svetovanja in dobro razviti mreži v Avstriji in
Sloveniji je s strani podjetij še vedno moč čutiti zadržanost oz. zavračanje teme integracija
invalidov in oseb z omejitvami pri zaposlovanju. Iskanje in pridobivanje MSP-jev se je tako
zaradi še vedno trajajoče gospodarske krize in pomanjkanja finančnih ter časovnih virov
izkazalo za zelo težavno. V Sloveniji in Avstriji so kontaktirali več kot 150 podjetij, bodisi
osebno po telefonu bodisi s pomočjo e-pošte. Dejavniki, ki so vplivali na uspešnost iskanja
podjetij, so bila aktualna vprašanja oz. problemi, s katerimi se srečujejo podjetja pri
integraciji invalidov in oseb z omejitvami pri zaposlovanju.
V času izvajanja projekta so ugotovili, da obstaja veliko potreb po svetovanju kot tudi po
izobraževanju in usposabljanju ključnih oseb v podjetjih za delo z invalidi in osebami z
omejitvami pri zaposlovanju. Vsi trije partnerji so nosilci in izvajalci programa zaposlitvene
rehabilitacije, kar pomeni, da bodo v prihodnje še naprej iskali možnosti uspešnega
sodelovanja s podjetji ter možnosti izvajanja inovativnih pristopov za čim uspešnejšo
integracijo invalidov in oseb z omejitvami pri zaposlovanju na trg dela. Na zaključni
konferenci projekta so bile predstavljene razlike med slovenskim in avstrijskim sistemom
rehabilitacije, poleg tega pa so spregovorili tudi predstavniki gospodarstva, kot so
gospodarske zbornice na obeh straneh meje, obrtno podjetniška zbornica itd. S projektom
so želeli podjetjem pokazati predvsem to, da pri integraciji invalidov in oseb z omejitvami
pri zaposlovanju niso prepuščeni samim sebi, kar je bila in ostaja naloga vseh treh
partnerjev v času izvajanja projekta in po njem (Partnerjevo zaključno poročilo, 2011, str.
2―3).

6.10 KRATKA PREDSTAVITEV PODOBNEGA TUJEGA EU PROJEKTA
Projekt EdTwin je priemer tujega medteritorialnega sodelovanja med evropskimi
državami, v katerem so sodelovale Avstrija, Madžarska in Češka, ki je bil prav tako kot
projekt TrainProCoop finaciran iz ESRR in je bil izveden in uspešno zaključen v
programskem obdobju 2007–2013. Namen projekta EdTwin je bil čezmejno sodelovanje
med izobraževalnimi ustanovami, ki je zagotovil sodelovanje med učenci in učitelji, ter jim
dal možnost za pridobitev novega znanja in izboljšal njihovo možnost dela in zaposlovanja
znotraj območja Centrope. Glavni cilj tega projekta je prispevek k trajsnotnemu razvoju
regije Centrope preko šolskih partnerstev med vkljulčenimi mesti in tako pripraviti
študente in učitelje za njihovo osebno in poklicno življenje znotraj povezanioh regij.
(Centrope, Project EdTwin, 2011)
Takšni projekti pomagajo, da bi postala Evropa bolj »pametna«, konkurenčna in da bi
dosegla trajnostno usmerjeno gospodarstvo. Evropa se trenutno spopada z različnimi
izzivi, kot so staranje prebivalstva, nezadostno kvalificirana delovna sila, potreba po
inovativnosti … in ravno projekti iz področja regionalnih razvojev igrajo ključno vlogo pri
spopadanju s temi izzivi. Med projektom so bili ogranizirani izobraževalni dogodki, ki so
potekali po celotni regiji, z učnimi urami, seminarji, tečaji in delavnicami. Organizirani so
bili tudi programi izmenjav študentov in priprava skupnih večjezičnih izobraževalnih
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gradiv. Ena teh pobud je tudi Danube Twins dogodek, kjer se je več kot 500 učencev iz
Dunaja in Bratislave skupaj udeležilo tečaja »Preživeti en dan v mestu sosednje države«
na podlagi delavnic in naučenega jezika sosednje države v času projekta. Zaradi
zgodovinskih dogodkov, ki so zadevali te tri države, je med temi državami nastalo
večgeneracijskih skupnosti, ki živijo popolnoma ločeno druga od druge, tako na
socialnem, jezikovnem kot tudi na gospodarskem področju. Zaradi višjega standarda
Avstrije, je le-ta postala nezaupljiva do poceni Češke in Madžarske delovne sile, kar še bolj
.
povečuje nezaupanje med ljudmi v teh obmejnih regijah.
V času sodelovanja v tem projektu je bila izvedena študija prepoznavanja ključnih
sposobnosti za uspešno vključitev na trg dela v regiji Srednje Evrope, ki so potrebne za za
plodno komunikacijo in sodelovanje v regiji. Triletni projekt je dosegel vrhunec z
oblikovanjem petih ključnih kompetenc: komunikativne, socilane, stratešk medkulturne
kompetence in znanje. Z uporabo te študije je bilo v sklopu projekta tudi razvito učno
gradivo in pomoč učencem in učiteljem iz osnovnih šol, srednjih šol in šol za poklicno
usposabljanje za priodobitev teh veščin. Poseben poudarek je bil na učenju jezika
sosednjih držav, predvsem s pomočjo delavnic, druge dejavnosti pa so vključevale
financiranje šolskih partnerstev, učenje in delavnice o umetnosti in kulturi, delavnice za
učitelje in poklicna pripravništva. Ena od zanimljivejših dejavnosti v sklopu projekta je bila
tudi »Cross –Border Occupational Orientation«, kjer so študenti, ki so na tem, da stopijo
na poklicno pot ene od teh področij, ki so bila predstavljena med projektom, sami
odgovorni in zadolženi za načrtovanje in organiziranje obiska soednje regije. Takšni
projekti igrajo ključno vlogo pri doseganju ciljev Evropske staregije razvoja 2020
zavezujoč se k zaposlovanju, inovacijam, izobraževanju in socialni vključenosti držav
članic.
Celotni projekt je bil vreden 677,700 EUR. Evropska unija je s svojimi sredstvi krila
576,100 EUR, ostali del pa države članice same (Regional Policy – Inforegio, Regions team
up for jobs and education, 2011). Na podlagi predhodnih uspešnih projektov je bil cilj
EdTwin prispevati k trajnostnemu razvoju regije CENTROPE preko šolskih partnerstev med
vključenimi mesti in tako pripraviti študente in učitelje za njihovo osebno in poklicno
življenje v povezanih regijah, partenerstva in mreženja pa so nastala kot posledica
različnih organiziranih aktivnosti, ki so potekala v času projekta, kot so organiziranje
izobraževalnih programov, programov izmenjav in priprava skupnih večjezičnih
izobraževalnih gradiv.
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7 ZAKLJUČEK
Evropska sredstva so namenjena finaciranju različnih področij, ki so v skladu z evropskimi
politikami, cilji in so pomambna za razvoj Evrope in njenega trga. Glavi vrsti evropskega
financiranja potekata preko javnih naročil in preko posameznih projektov z neposrednimi
sredstvi, do katerih lahko dostopajo upravičenci, kot so MSP, nevladne organizacije, mladi,
kmetje, raziskovalci, javni organi, nečlanice in države, ki so v »čakalni vrsti« za vstop v
EU. Proračun EU, ki znaša 1% nacionalnega bogastva EU je sestavljen iz tradicionalnih
lastnih srdstev, sredstev iz naslova DDV in drugih prihodkov, financira kmetijstvo, manj
razvite regije in ostala poročja, kot so notranja politika, zunanja politika, administracija in
rebati za nove članice. Institucije, ki so pristojne za odločanje o proračunu EU so Evropski
parlamnet, Evropska komisija in Svet EU. EK predloži osnutek proračuna EP in SE v
presojo, ki lahko predlog sprejmeta ali predlagata spremembe. Z Proračunom EU pa
upravljajo EK in izvajalske agencije (15%), organi držav članic (78%) in mednarodni
partnerji in javni organi (7%). Skozi mesečna poročila EK je razvidno, kako se denar
porablja po posameznih področjih.
Decentralizirana evropska sredstva omogočajo izvajaje kohezijske politike, katere glavni
cilj je zmanjšanje ekonomskih in socialnih razlik med državami članicami, namenjena je
članicam, ki so iz različnih razlogov slabše razvite kot ostale članice. V okvir kohezijske
politike, ki jo finacirajo evropska sredstva spada tudi Slovenija. Kohezijska pomoč sestoji
iz ESRR, ESS in KS. Načela kohezijske politike so konvergenca, s povdarkom na najmanj
razvitih regijah, načrtovanje programov, po katerem so finacirani samo večletni,
nacionalni programi, načelo partnerstev, po katerem naj bi potekalo tesno sodelovanje in
delitev oblasti pri načrtovanju in izvajanju programov, med EK in organi članic, zadnje
načelo pa je načelo dodanosti, po katerem velja, da evropska sredstva ne smejo biti
nadomestna sredstva članic.
Tudi Slovenija je kot članica upravičena do teh sredstev in je finnačno pomoč prejemala
tudi že v predpristopnem obdobju. V začetnih letih se je Slovenija soočala z nekaterimi
začetnimi težavami pri črpanju sredstev, kasneje pa je z določenimi uvedenimi
spremembami svojo porabo optimizirala. Prav tako kot ostale člence se tudi Slovenija pri
črpanju sredstev srečuje z raznimi težavami in napakami, kot so zalaganje sredstev in
finančna zmožnost upravičencev, zamude pri izvajanju javnih naročil, neenotnost in
nejasnost pravni podlag in zaključevanje operacij.
Projekt TrainProCoop je s svojim delovanjem povečal konkurenčnost, znanje in
gospodarsko sodelovanje MSP s pridobitvijo dodatnih znanj na področju dela z invalidi.
Projekt je prispeval k trajnostnemu razvoju čezmejnega gospodarskega sodelovanja, med
izvajanjem projekta pa je bilo ugotovljeno, da obstaja velika potreba po svetovanju in
izobraževanju ključnih oseb v MSP za delo z invalidi. Prav zaradi tega so se partnerji tudi
odločili, da bodo v prihodnem skupnem sodelovanju še naprej iskali možnosti uspešnega
sodelovanja s podjetji in iskali dodatne možnosti za uspešno vključevanje invalidov na trg
dela.
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V uvodnem delu sem predstavila in postavila tri hipoteze. Med pisanjem diplomskega dela
sem zbirala in preučevala podatke, da bi jih lahko v tem delu potrdila oz. zavrnila.
Prvo hipotezo, ki pravi, da evropsko finaciranje uspešno spodbuja gospodarski ter socialni
razvoj manj razvitih, lahko potrdimo, saj je ena glavnih politik EU namenejna ravno temu.
Evropska unija v želji po čim naprednejšem in dinamičnem gospodarstvu na svetu
omogoča državam članicam in tudi kandidatkam finančno pomoč. Ena oblika finačne
pomoči poteka preko strukturnih in kohezijskih skladov v sklopu kohezijske politike. S
svojimi aktivnostmi na različnih področjih je namenjena razvoju in napredku državam in
regijam, ki gospodarsko in socialno iz kakršnih koli razlogov niso dovolj napredne.
Dražave članice lahko preko projektov in javnih naročanj z upoštevanjem strogih pravil in
smernic, črpajo finačno pomoč in dostopajo do teh sredstev in s tem gradijo in spodbujajo
svoj gospodarski in socilani razvoj, kot je dvig konkurenčnosti, zmanjšanje brezposelnosti,
omogočanje hitrejše rasti na mednarodnih trgih in doseganje boljših življensjkih
standardov za državaljane. Za Slovenijo je ta politika izredno velikega pomena, saj gre
velik delež sredstev iz državnega proračuna namenjenih za razvoj, ravno iz sredstev
kohezijske politike. Pri taki politiki gre za dolgoročno planiranje in zahteva določen čas
preden so vidni prvi rezultati. Nekatere države (npr. Estonija) so ravno na račun
kohezijske politike v zadnjih letih kljub gospodarski krizi dvignile svoj standard in postale
ene izmed trenutno močnejših evropskih držav.
Drugo hipotezo, ki pravi, da Slovenija premalo črpa evropska sredstva, bi lahko zavrnili,
saj je iz podatkov razvidno, da je Slovenija pri črpanju evropskih sredstev relativno
uspešna, dejstvo pa je, da je do evropskih srestev včasih težko priti in samo najboljši
projekti dobijo možnost financiranja. Vendar pa se tudi pri teh projektih velikokrat kaj
zalomi pri sami realizaciji ali pa pri izplačevanju upravičenih sredstev. Kljub začetnim
težavam in slabim rezultatom v začetnih letih črpanja se je rezultat od leta 2006 spremenil
in izboljšal, na kar kaže tudi dejstvo, da smo v naslednjem programskem obdobju 2007–
2013 dobili na voljo, kar 3,5-krat več sredstev, ki jih lahko porabimo do konca leta 2015,
podatki pa kažejo da se bo morala stopnja odobrenih izplačil skozi leto še povečati, če
bomo želeli čim bolj optimalno izkoristiti in uporabiti predvidena sredstva. Potrebno je še
dodatno izbolšati absorcijsko sposobnost države, ki je bistvena pri črpanju sredstev, prav
tako je nujna poenostavitev vseh procesov in postopkov znotraj sistema črpanja sredstev
z intenzivnejšim informiranjem širše javnosti o možnostih črpanja, zmanjšanje birokracije
pri prijavljanju projektov in zaposlovanje usposobljenega kadra.
Tretjo hipotezo, ki pravi, da je bil projekt uspešno zaključen in da ima pozitivne učinke,
lahko potrdimo, saj je projekt pri sami realizaciji in izplačevanju stroškov ni naletel na
nobene večje težave, ki se jih ne bi dalo prebroditi, kar pa kaže tudi na dolgoletne
izkušnje partnerjev pri črpanju evropksih sredstev in preteklo uspešno medsebojno
sodelovanje samih partnerjev. Projekt TrainProCoop je s svojimi delavnicami in končno
brošuro usposabljal, izobraževal in povezal ključne zaposlene v malih in srednje velikih
podjetjih pri zaposlovanju in delu z invalidnimi osebami, kar bo na dolgi rok pripomoglo k
večjemu zaposlovanju invalidnih oseb in tudi boljšemu oz. bolj invalidom prijaznemu
delovnemu okolju. Mala in srednje velika podjetja so s pomočjo tega projekta dobila
brezplačne informacije in svetovanje na področju poklicne integracije, mreženje in
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izmenjava informacij ter izkušenj z drugimi podjetji na delavnicah, ki so jih izvajalci
projekta izvajali. Delavnice v okviru projekta so potekale tako na avstrijski strani kot tudi
na slovenski, nudile pa so svetovanje na področju aktualne zakonodaje, okvirnih pogojih
in vzpodbud na področju poklicne integracije, prilagoditvi delovnih mest in odgovore na
individualna vprašanja.
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PRILOGE
Priloga 1: Prednostne osi Slovenije za obdobje 2014―2020
Prednostne osi so (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko, Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014─2020, 2014, Str. 44─180):

Prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v
skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva
Potrebe
• Dvig konkurenčnosti raziskovalnega
področja v mednarodnem prostoru
• Učinkovitejši prenos znanja iz institucij
znanja v gospodarstvo
• Razvoj inovativnih in okolju prijaznih
izdelkov in storitev
• Okrepiti tehnološko in inovacijsko bazo
slovenskega gospodarstva
• Vzpostavitev ugodnega okolja in
pogojev za povečanje zasebnih in tujih
vlaganj v Slovenijo

Potenciali za rast
• Dvig deleža BDP za RRI s strani
poslovnega sektorja, predvsem MSP
• Komercializacije že razvitih rešitev ter
vstop novih tehnologij na trg
• Utrjevanje in ustvarjanje povezav med
institucijami znanja in poslovnim
sektorjem

Prednostna os 2: Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter
njihove uporabe in kakovosti
Potrebe
• Zagotoviti dostop do širokopasovnih
elektronskih komunikacijskih storitev

Potenciali za rast
• Nadgrajevanje širitev odprtih
širokopasovnih omrežij
• Organiziranje zasebnega kapitala za
gradnje lastnih omrežij
• Razvijajoči se trg e-storitev, App
ekonomije in interneta stvari
• Nova digitalna delovna mesta

Prednostna os 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast
Potrebe
• Finančna in tudi nefinančna
povezava ukrepov za podporo
ustanavljanju, rasti in razvoju
podjetij.
• Večja dodana vrednost na znanju
temelječih končnih izdelkov in
storitev.
• Vzpostavitev dobrega podpornega
okolja za začetek, zagon in rast
podjetij.
• Povečanjein spodbujanje zelene
rasti.

Potenciali za rast
• Dober geostrateški položaj v srednji
Evropi in znotraj EU.
• Izkoriščanje tržnih priložnosti in
tehnološke specializacije.
• Rastoč storitveni sektor.
• Razviti grozdi v posameznih
dobaviteljskih in tehnoloških verigah
(npr. avtomobilska industrija, industrija
bele tehnike).
• H izvozu usmerjeno gospodarstvo, kjer
obstaja potreba po povečanju dodane
vrednosti in vključevanje v globalne
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• Povečevanje izvozne sposobnosti in
konkurenčnosti podjetij.
• Izboljšanje poslovnega okolja,
zmanjševanje administrativnih ovir
za izboljšavo konkurenčnosti.

trge.
• Potenciali kulturnih in kreativnih
industrij.

Prednostna os 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja
Potrebe
• Izboljšava na področju energetske
učinkovitosti stavbnega fonda v
javnem in zasebnem sektorju.
• Zmanjšanje energetske revščine.
• Pogodbeno
zagotavljanje
prihrankov.
• Razvoj
sodobne
proizvodnje
tehnologij URE in OVE.
• Izboljšanje kakovosti zraka v
urbanih
središčih,
podpora
ukrepom na področju trajnostne
mobilnosti.
• Razvoj
elektro-energetskih
pametnih omrežij.

Potenciali za rast
• Velik potencial v obnovljivih virih
energije kot so les, sonce, voda, veter,
geotermalna energija.
• Instrumenti za spodbujanje URE in
OVE.
• Razvita industrijska proizvodnja,
sposobna proizvodnje tehnologij URE in
OVE, zelenih energetskih tehnologij.
• Spremljanje, izvajanje in upravljanje
trajnostne mobilnosti na ravni lokalnih
skupnosti in regij.

Prednostna os 5: Prilagajanje na podnebne spremembe
Potrebe
• Vzpostavitev učinkovitega sistema za
preprečevanje (opozarjanje,
preventivni ukrepi na poplavno
ogroženih območjih), nadzor in
analiziranje pojava poplav.
• Izvajanje ukrepov na nacionalni ravni.
• Evidentiranje vseh poplavnih območij
v informacijski sistem.
• Nadgradnja opreme za
napovedovanje visokih voda in za
spremljanje vodostajev.
• Izračun ocene tveganj za naravne.

Potenciali za rast
• Investicije v protipoplavne ukrepe lahko
prispevajo k oblikovanju novih razvojnih
priložnosti.
• Dobro pripravljeni učinkoviti načrti za
obvladovanje tveganj prispevajo k
preprečevanju tveganj, boljši
pripravljenosti, hitrejšemu ukrepanje
ter zmanjševanju škode ob naravnih ali
drugih nesrečah.

Prednostna os 6: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti
Potrebe
• Boljše oskrbe z zdravstveno
ustrezno pitno vodo in zmanjšanje
izgub pitne vode v vodovodnih
sistemih.
• Izboljšanje hidromorfološkega

Potenciali za rast
• Dostopnost kakovostne in pitne vode,
kot javnega dobra.
• Strateški pristop pri varčevanju
energije, vode ter spodbujanje
nizkoogljičnega gospodarstva,
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stanja voda.
• Zmanjšanje in oživljanje
degradiranih urbanih površin v
mestih.
• Zmanjšanje emisij, ozelenitev mest.
• Vzpostavitev infrastrukture za
odvajanje in čiščenje odpadnih
voda.

trajnostne mobilnosti, itd.
• Ohranjena narava, kulturna dediščina in
naravna in geografska pestrost
dolgoročno zagotavljajo prihodek v
turizmu, kmetijstvu.
• Razvoj znanja in tehnologij na področju
učinkovite rabe virov.
• Investicije v opremljanje območij s
komunalno infrastrukturo.

Prednostna os 7: Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti
Potrebe
Potenciali za rast
• Izgradnja manjkajočih delov TEN-T
• Odprava ozkih grl na TEN-T omrežju
omrežja.
in navezava na TEN-T omrežje.
• Izgradnja in modernizacija
• Izkoriščanje dobre geostrateške lege
manjkajoče/dotrajane železniške
za povečanje obsega železniškega
infrastrukture.
prometa in razvoj transportne
logistike.
• Zagotavljanje in izboljšanje
interoperabilnosti i preko rabe
• Povečanje pretovora v koprskem
modernih tehnologij, povečanje
pristanišču in možnost vplutja ladij z
stopnje elektrifikacije železniškega
večjim ugrezom (post-panamax do
omrežja.
15,5m).
• Dograditev pristaniške infrastrukture.

Prednostna os 8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile
Potrebe
• Zmanjševanje števila brezposelnih,
s poudarkom na mladih in nižje
izobraženih, ter dolgotrajno
brezposelnih.
• Spodbujanje zaposlovanja starejših.
• Učinkovito delovanje trga dela ter
boljše usklajevanje ponudbe in
povpraševanja na trgu dela.

Potenciali za rast
• Aktivacija brezposelnih, zlasti
starejših, mladih in manj izobraženih.
• Krepitev ukrepov za pridobivanje
delovnih izkušenj in
medgeneracijskega prenosa znanj,
spodbujanje inovativnosti mladih.
• Uvajanje ukrepov za kakovostna
delovna mesta.
• Povečevanje produktivnosti.

Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, aktivno staranje
in zdravje
Potrebe
• Zmanjšanje socialne izključenosti
in stopnje revščine.
• Vključevanje ciljnih skupin v
družbo.
• Zagotavljanje socialnih in
zdravstvenih storitev.
• Razvijanje inovativnih delovnh
mest in organizacijskih oblik za
aktivacijo ranljivih ciljnih skupin.

Potenciali za rast
• Razvoj socialnega podjetništva.
• Razvoj programov za aktivacijo in
socialno vključevanje.
• Razvoj skupnostnih oblik socialnih in
zdravstvenih storitev na področju
dolgotrajne oskrbe vključno z
dejavnostjo medgeneracijskih centrov.
• Posodobitev zdravstvenih in socialnih
storitev.
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• Zmanjševanje neenakosti v
zdravju ter zmanjševanje
dejavnikov zdravstvenega
tveganja.

• Promocija zdravega življenja za vse
generacije ter preventivne zdravstvene
akcije.

Prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost
Potrebe
• Spodbujanje kakovostne
vseživljenjske karierne orientacije,
zagotavljanje ustreznega
vključevanja posameznikov v
usposabljanje za njihovo večjo
konkurenčnost na trgu dela.
• Izboljšanje splošnih in poklicnih
kompetenc.
• Povečanje mednarodne mobilnosti
visokošolskih učiteljev in študentov
iz socialno šibkega okolja.

Potenciali za rast
• Bolj usposobljeni posamezniki.
• Odziven, prilagodljiv in kakovosten
izobraževalni sistem.
• Štipendiranje, predvsem kadrovskega in
za deficitarne poklice, praktično
usposabljanje in uvajanje vajeništva za
pridobivanje delovnih izkušenj.

Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna
uprava, krepitev zmogljivosti NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih parterjev
Potrebe
• Izboljšanje zakonodaje.
• Izboljšanje zaupanja v pravno državo.
• Izboljšanje poslovnega okolja za
podjetja.
• Zmanjšanje administrativnih bremen.
• Boljše delovanja in povečanje
učinkovitosti pravosodnega sistema.
• Hitrejše reševanje sporov, izvršb.
• Izboljšanje delovanja in kvalitete javne
uprave.

Potenciali za rast
• Izvedba strukturnih reform.
• Učinkovit pravosodni sistem.
• Kakovostne storitve javne uprave.
• Vzpostavitev platforme z uporabo
konceptov računalništva v oblaku.
• Odprti podatki in storitve.
• Vzpostavljen učinkovit mehanizem
zmanjševanja gospodarske
kriminalitet in korupcije.
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Priloga 2: Uspešnost črpanja evropskih sredstev naključno izbranih držav članic v programskem obdobju
2007―2013 na področju Kohezijske politike
•

Slovenija
Tabela 12: Uspešnost črpanja evropskih sredstev Slovenije
% Cum. Committed /
Cum. Decided

% cum. Paid /
cum. Committed

% cum.
Paid / cum.
Decided

451,589,432.99

100.00 %

16.48 %

16.48 %

137,147,157.66

869,558,382.33

100.00 %

20.65 %

20.65 %

569,925,605.00

325,614,612.44

1,113,869,374.89

100.00 %

33.13 %

33.13 %

585,105,438.00

585,105,438.00

465,145,164.45

1,233,829,648.44

100.00 %

45.18 %

45.18 %

2011

600,664,492.00

600,664,492.00

500,611,923.98

1,333,882,216.46

100.00 %

53.22 %

53.22 %

2012

616,611,868.00

616,611,868.00

545,835,639.13

1,404,658,445.33

100.00 %

59.50 %

59.50 %

2013

632,956,871.00

632,956,871.00

516,215,002.08

1,521,400,314.25

100.00 %

62.90 %

62.90 %

All SF Convergence

4,101,048,636.00

4,101,048,636.00

2,579,648,321.75

1,521,400,314.25

100.00 %

62.90 %

62.90 %

All SF

4,101,048,636.00

4,101,048,636.00

2,579,648,321.75

1,521,400,314.25

100.00 %

62.90 %

62.90 %

All SF
Convergence

Committed (€)

Cum. Committed (€)
minus
cum. Paid (€)

Year

Decided (€)

Paid (€)

2007

540,668,255.00

540,668,255.00

89,078,822.01

2008

555,116,107.00

555,116,107.00

2009

569,925,605.00

2010

Vir: Europe Direct (2014)
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•

Avstrija
Tabela 13: Uspešnost črpanja evropskih sredstev Avstrije
Year

All SF
Convergence

Decided (€)

Committed (€)

Cum. Committed (€)
minus
cum. Paid (€)

Paid (€)

% Cum. Committed /
Cum. Decided

% cum. Paid /
cum. Committed

% cum.
Paid / cum.
Decided

2007

29,510,304.00

29,510,304.00

3,543,339.28

25,966,964.72

100.00 %

12.01 %

12.01 %

2008

28,219,228.00

28,219,228.00

5,315,008.92

48,871,183.80

100.00 %

15.34 %

15.34 %

2009

26,864,706.00

26,864,706.00

21,354,270.48

54,381,619.32

100.00 %

35.71 %

35.71 %

2010

25,444,714.00

25,444,714.00

19,400,536.34

60,425,796.98

100.00 %

45.09 %

45.09 %

2011

23,957,178.00

23,957,178.00

25,059,376.92

59,323,598.06

100.00 %

55.73 %

55.73 %

2012

22,399,961.00

22,399,961.00

15,289,753.64

66,433,805.42

100.00 %

57.52 %

57.52 %

2013

20,770,873.00

20,770,873.00

27,465,461.25

59,739,217.17

100.00 %

66.28 %

66.28 %

All SF Convergence

177,166,964.00

177,166,964.00

117,427,746.83

59,739,217.17

100.00 %

66.28 %

66.28 %

2007

138,185,695.00

138,185,695.00

20,546,232.34

117,639,462.66

100.00 %

14.87 %

14.87 %

2008

140,949,409.00

140,949,409.00

30,819,348.51

227,769,523.15

100.00 %

18.40 %

18.40 %

2009

143,768,397.00

143,768,397.00

144,467,002.24

227,070,917.91

100.00 %

46.31 %

46.31 %

2010

146,643,765.00

146,643,765.00

98,940,802.41

274,773,880.50

100.00 %

51.76 %

51.76 %

2011

149,576,641.00

149,576,641.00

102,632,087.14

321,718,434.36

100.00 %

55.26 %

55.26 %

2012

152,568,173.00

152,568,173.00

141,455,098.22

332,831,509.14

100.00 %

61.82 %

61.82 %

2013

155,619,537.00

155,619,537.00

151,479,455.07

336,971,591.07

100.00 %

67.20 %

67.20 %

All SF Regional
Competitiveness and
Employment

1,027,311,617.00

1,027,311,617.00

690,340,025.93

336,971,591.07

100.00 %

67.20 %

67.20 %

All SF

1,204,478,581.00

1,204,478,581.00

807,767,772.76

396,710,808.24

100.00 %

67.06 %

67.06 %

All SF
Regional
Competitiven
ess and
Employment

Vir: Europe Direct (2014)
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•

Poljska
Tabela 14: Uspešnost črpanja evropskih sredstev Poljske
Year

All SF
Convergen
ce

Decided (€)

Committed (€)

Paid (€)

Cum. Committed (€)
minus
cum. Paid (€)

% Cum. Committed /
Cum. Decided

% cum. Paid /
cum. Committed

% cum. Paid
/ cum.
Decided

2007

8,033,358,119.00

8,033,358,119.00

1,400,802,683.39

6,632,555,435.61

100.00 %

17.44 %

17.44 %

2008

8,566,036,934.00

8,566,036,934.00

2,192,935,272.82

13,005,657,096.79

100.00 %

21.65 %

21.65 %

2009

9,112,529,836.00

9,112,529,836.00

5,155,672,515.37

16,962,514,417.42

100.00 %

34.03 %

34.03 %

2010

9,337,122,889.00

9,337,122,889.00

6,850,960,263.85

19,448,677,042.57

100.00 %

44.51 %

44.51 %

2011

10,126,742,440.00

10,126,742,440.00

9,415,548,746.59

20,159,870,735.98

100.00 %

55.37 %

55.37 %

2012

10,705,526,559.00

10,705,526,559.00

10,098,196,903.32

20,767,200,391.66

100.00 %

62.84 %

62.84 %

2013

11,304,232,467.00

11,304,232,467.00

10,475,714,627.60

21,595,718,231.06

100.00 %

67.86 %

67.86 %

All SF Convergence

67,185,549,244.00

67,185,549,244.00

45,589,831,012.94

21,595,718,231.06

100.00 %

67.86 %

67.86 %

All SF

67,185,549,244.00

67,185,549,244.00

45,589,831,012.94

21,595,718,231.06

100.00 %

67.86 %

67.86 %

Vir: Europe Direct (2014)

65

•

Romunija
Tabela 15: Uspešnost črpanja evropskih sredstev Romunije
Year

All SF
Converg.

Decided (€)

Committed (€)

Paid (€)

Cum. Committed (€)
minus
cum. Paid (€)

% Cum. Committed /
Cum. Decided

% cum. Paid /
cum. Committed

% cum. Paid
/ cum.
Decided

2007

1,275,078,763.00

1,275,078,763.00

417,022,849.39

858,055,913.61

100.00 %

32.71 %

32.71 %

2008

1,854,301,662.00

1,854,301,662.00

641,915,331.62

2,070,442,243.99

100.00 %

33.84 %

33.84 %

2009

2,375,550,482.00

2,357,974,427.00

909,124,666.96

3,519,292,004.03

99.68 %

35.87 %

35.75 %

2010

3,027,219,265.00

3,027,219,265.00

505,729,070.16

6,040,782,198.87

99.79 %

29.05 %

28.99 %

2011

3,263,730,029.00

3,263,730,029.00

698,562,149.18

8,605,950,078.69

99.85 %

26.93 %

26.89 %

2012

3,511,772,361.00

3,511,772,361.00

1,137,662,486.99

10,980,059,952.70

99.89 %

28.19 %

28.16 %

2013

3,767,581,634.00

3,767,581,634.00

2,884,470,134.12

11,863,171,452.58

99.91 %

37.75 %

37.72 %

All SF Convergence

19,075,234,196.00

19,057,658,141.00

7,194,486,688.42

11,863,171,452.58

99.91 %

37.75 %

37.72 %

All SF

19,075,234,196.00

19,057,658,141.00

7,194,486,688.42

11,863,171,452.58

99.91 %

37.75 %

37.72 %
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Španija
Tabela 16: Uspešnost črpanja evropskih sredstev Španije
Year

All SF
Convergence

Decided (€)

Committed (€)

Paid (€)

Cum. Committed (€)
minus
cum. Paid (€)

% Cum. Committed /
Cum. Decided

% cum. Paid / cum.
Committed

% cum. Paid
/ cum.
Decided

2007

3,622,176,752.00

3,622,176,752.00

402,041,480.58

3,220,135,271.42

100.00 %

11.10 %

11.10 %

2008

3,275,459,489.00

3,275,459,489.00

603,062,220.87

5,892,532,539.55

100.00 %

14.57 %

14.57 %

2009

2,913,424,661.00

2,913,424,661.00

1,078,245,671.88

7,727,711,528.67

100.00 %

21.23 %

21.23 %

2010

2,647,932,961.00

2,647,932,961.00

3,050,241,673.67

7,325,402,816.00

100.00 %

41.20 %

41.20 %

2011

2,599,819,015.00

2,599,819,015.00

2,619,405,875.42

7,305,815,955.58

100.00 %

51.48 %

51.48 %

2012

2,548,721,332.00

2,548,721,332.00

3,318,893,058.90

6,535,644,228.68

100.00 %

62.88 %

62.88 %

2013

2,527,969,078.00

2,527,969,078.00

2,093,722,290.13

6,969,891,016.55

100.00 %

65.39 %

65.39 %

All SF Convergence

20,135,503,288.00

20,135,503,288.00

13,165,612,271.45

6,969,891,016.55

100.00 %

65.39 %

65.39 %

2007

1,274,742,655.00

1,274,742,655.00

121,245,060.76

1,153,497,594.24

100.00 %

9.51 %

9.51 %

2008

1,121,951,680.00

1,121,951,680.00

181,867,591.14

2,093,581,683.10

100.00 %

12.65 %

12.65 %

2009

955,554,647.00

955,554,647.48

490,174,836.18

2,558,961,494.40

100.00 %

23.66 %

23.66 %

2010

794,458,780.00

794,458,780.39

638,162,629.53

2,715,257,645.26

100.00 %

34.52 %

34.52 %

2011

623,029,066.00

623,029,066.00

714,481,604.00

2,623,805,107.26

100.00 %

44.99 %

44.99 %

2012

635,489,646.00

635,489,646.00

919,856,986.87

2,339,437,766.39

100.00 %

56.72 %

56.72 %

2013

612,542,853.00

612,542,853.00

678,275,780.66

2,273,704,838.73

100.00 %

62.22 %

62.22 %

All SF Regional
Competitiveness and
Employment

6,017,769,327.00

6,017,769,327.87

3,744,064,489.14

2,273,704,838.73

100.00 %

62.22 %

62.22 %

1,325,284,578.00

1,325,284,578.00

169,868,138.28

1,155,416,439.72

100.00 %

12.82 %

12.82 %

All SF
Regional
Competitivene
ss and
Employment

All SF Multi
Objective

2007

67

2008

1,282,410,715.00

1,282,410,715.00

254,802,207.42

2,183,024,947.30

100.00 %

16.29 %

16.29 %

2009

1,237,291,785.00

1,237,291,785.00

376,152,912.99

3,044,163,819.31

100.00 %

20.83 %

20.83 %

2010

1,189,855,132.00

1,189,855,133.00

389,217,972.50

3,844,800,979.81

100.00 %

23.64 %

23.64 %

2011

1,140,026,097.00

1,140,026,096.00

1,568,393,964.67

3,416,433,111.14

100.00 %

44.67 %

44.67 %

2012

1,152,836,105.00

1,152,836,105.00

1,014,220,714.39

3,555,048,501.75

100.00 %

51.48 %

51.48 %

2013

1,167,929,827.00

1,167,929,827.00

1,043,877,456.96

3,679,100,871.79

100.00 %

56.69 %

56.69 %

All SF Multi Objective

8,495,634,239.00

8,495,634,239.00

4,816,533,367.21

3,679,100,871.79

100.00 %

56.69 %

56.69 %

All SF

34,648,906,854.00

34,648,906,854.87

21,726,210,127.80

12,922,696,727.07

100.00 %

62.70 %

62.70 %

% Cum. Committed /
Cum. Decided

% cum. Paid /
cum. Committed

% cum. Paid
/ cum.
Decided
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Estonija
Tabela 17: Uspešnost črpanja evropskih sredstev Estonije
Decided (€)

2007

369,560,002.00

369,560,002.00

73,827,854.85

295,732,147.15

100.00 %

19.98 %

19.98 %

2008

402,852,158.00

402,852,158.00

113,621,110.89

584,963,194.26

100.00 %

24.27 %

24.27 %

2009

439,151,085.00

439,151,085.00

474,611,146.98

549,503,132.28

100.00 %

54.65 %

54.65 %

2010

478,728,491.00

478,728,491.00

527,916,864.35

500,314,758.93

100.00 %

70.40 %

70.40 %

2011

522,367,276.00

522,367,276.00

239,059,763.81

783,622,271.12

100.00 %

64.58 %

64.58 %

2012

569,992,303.00

569,992,303.00

658,762,511.70

694,852,062.42

100.00 %

75.03 %

75.03 %

2013

620,808,566.00

620,808,566.00

678,591,038.78

637,069,589.64

100.00 %

81.28 %

81.28 %

All SF Convergence

3,403,459,881.00

3,403,459,881.00

2,766,390,291.36

637,069,589.64

100.00 %

81.28 %

81.28 %

All SF

3,403,459,881.00

3,403,459,881.00

2,766,390,291.36

637,069,589.64

100.00 %

81.28 %

81.28 %

All SF
Convergence

Committed (€)

Paid (€)

Cum. Committed (€)
minus
cum. Paid (€)

Year
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Finska
Tabela 18: Uspešnost črpanja evropskih sredstev Finske

All SF
Regional
Competitivene
ss and
Employment

% Cum. Committed /
Cum. Decided

% cum. Paid /
cum. Committed

% cum. Paid
/ cum.
Decided

215,199,507.12

100.00 %

12.92 %

12.92 %

47,878,981.32

408,635,002.80

100.00 %

16.34 %

16.34 %

235,179,104.00

184,114,802.44

459,699,304.36

100.00 %

36.47 %

36.47 %

228,701,789.00

228,701,789.00

147,719,664.28

540,681,429.08

100.00 %

43.22 %

43.22 %

2011

221,871,312.00

221,871,312.00

241,478,100.29

521,074,640.79

100.00 %

55.62 %

55.62 %

2012

214,676,134.00

214,676,134.00

220,369,447.91

515,381,326.88

100.00 %

62.89 %

62.89 %

Year

Decided (€)

Committed (€)

Paid (€)

2007

247,118,828.00

247,118,828.00

31,919,320.88

2008

241,314,477.00

241,314,477.00

2009

235,179,104.00

2010

Cum. Committed (€)
minus
cum. Paid (€)

2013

207,104,400.00

207,104,400.00

334,713,134.06

387,772,592.82

100.00 %

75.70 %

75.70 %

All SF Regional
Competitiveness and
Employment

1,595,966,044.00

1,595,966,044.00

1,208,193,451.18

387,772,592.82

100.00 %

75.70 %

75.70 %

All SF

1,595,966,044.00

1,595,966,044.00

1,208,193,451.18

387,772,592.82

100.00 %

75.70 %

75.70 %
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