Operativni program za izvajanje evropske
kohezijske politike 2014 - 2020

Ljubljana, 26.9.2014

Namen programa
• Prispevek k ciljem EU 2020 za pametno, trajnostno in
vključujočo rast
• Zmanjševanje razvojnih razlik med regijami EU
• Pripravo Operativnega programa koordinira SVRK
• Slovenija je v obdobju 2014 – 2020 razdeljena na 2 kohezijski
regiji (V, Z)
• Na voljo cca 3 mrd EUR (v obdobju 2007 – 2013 4,1 mrd EUR)
• Upravičenci – odvisno od vsebine ukrepov/prednostnih naložb
(čimširši možni krog)
• Predviden začetek črpanja sredstev v začetku leta 2015
(pravilo n+3)

Delitev SLO na dve kohezijski regiji

Vsebina prednostnih osi – 1
Prednostna os

Vsebine za podporo v OP

(1) Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij
in tehnološkega razvoja v skladu s pametno
specializacijo za večjo konkurenčnost in
ozelenitev gospodarstva

•
•
•
•

raziskovalna infrastruktura
Mednarodni raziskovalni Profesionalna kariera raziskovalcev in mobilnost
Razvoj celovitih rešitev za trg
Krepitev razvojnih kompetenc v podjetjih

(2) Širokopasovne povezave

•
•

Širokopasovne povezave
eProstor

•
•

Podpora mladim podjetjem in podpora rasti in razvoju MSP
Podporno okolje za podjetništvo in inovativnost

•
•
•
•
•
•

Učinkovita raba energije
Spodbujanje proizvodnje/distribucije OVE
Pametna omrežja
Trajnostna mobilnost v urbanih območjih
Naložbe v gradbene in negradbene ukrepe za povečevanje poplavne varnosti
Ukrepi za izboljšanje pripravljenosti SI na nesreče in razvoj sistemov obvladovanja
nesreč

•
•
•

Infrastruktura na področju voda (odvajanje in čiščenje, pitna voda)
Biotska raznovrstnost, ekosistemske storitve, Natura 2000, zelena infrastruktura
Urbana prenova

•
•
•

Vlaganja v železniško infrastrukturo
Vlaganja v izboljšanje regionalne mobilnosti
Investicije v projekte za gradnjo multimodalnega enotnega evropskega prometnega
območja z vlaganjem v vseevropsko prometno omrežje

(3) Dinamično in konkurenčno podjetništvo za
zeleno gospodarsko rast
(4) Podpora prehodu v nizkoogljično
gospodarstvo v vseh sektorjih

(5) Spodbujanje blaženja podnebnih sprememb
ter preprečevanja in prilagajanja nanje ter
preprečevanja in obvladovanja tveganj
(6) varstvo okolja in spodbujanje učinkovite in
trajnostne rabe virov

(7) Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava
ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah

Vsebina prednostnih osi – 2
Prednostna os
(8) spodbujanje zaposlovanja in
transnacionalna mobilnosti delovne
sile;

Vsebine za podporo v OP
•

•
•

•
(9) Socialna vključenost in zmanjševanje
tveganja revščine, aktivno staranje in
•
zdravje
•
•
(10) Znanje, spretnosti in vseživljenjsko
učenje za boljšo zaposljivost

(11) Pravna država, izboljšanje
institucionalnih zmogljivosti, učinkovita
javna uprava, podpora razvoju NVO ter
krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev

•
•

Aktivnosti na trgu dela (ključne ciljne skupine), napovedovanje potreb in ponudbe na trgu
dela, spodbude razvojnim zaposlitvenim projektom na regionalni in lokalni ravni, krepitev
institucij na trgu dela in preprečevanje dela na črno
Programi za spodbujanje zaposlovanja mladih,
Aktivno in zdravo staranje
Zaposlitvena aktivacija dolgotrajno brezposelnih in socialno vključevanje, socialna
rehabilitacija
Socialna aktivacija
Vzpostavitev mreže skupnostnih služb, preoblikovanje mreže domov, oblikovanje novih
skupnostnih oblik pomoči in podpore, razvoj integriranih in socialnih storitev
Socialno podjetništvo

•

Vseživljenjsko učenje
Poklicno izobraževanje in izboljšanje odzivnosti sistema izobraževanja in usposabljanja na
potrebe trga dela
Izobraževalna infrastruktura

•
•
•

Ukrepi za povečanje učinkovitosti delovanja pravosodnega sistema
Vlaganje v večjo učinkovitost javnega sektorja
Krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij in socialnih partnerjev
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