Priprava programov financiranja za obdobje 2021-2027
(pomen in vloga financiranja prioritet na področju trajnostne
energetike in mobilnosti) in glavni razvojni projekti uvrščeni v
območni načrt za SAŠA regijo (glavni predvideni viri
www.eu-skladi.si
financiranja ter pričakovani učinki izvedbe načrtovanih
projektov)
Klemen Košir, vodja Sektorja za sklade, SVRK

Razpoložljiva sredstva do 2030
6,7 mlrd € nepovratna, 3,6 mlrd € povratna
Skupna kmetijska politika
1,6 mlrd €

Večletni finančni okvir 2014-20
1,5 mlrd €

React-EU O,3 mlrd €

NOO - nepovratna sredstva
1,6 mlrd €
Večletni finančni okvir
2021-27
3,2 mlrd €
NOO – posojila
3,6 mlrd €

Do kdaj je čas za porabo sredstev?

Operativni program Evropske kohezijske politike 2021 2027 – navezava ciljev politik in specifičnih ciljev na
resorne politike
a) Skozi omogočitvene pogoje (strateške podlage resornih politik)
b) Skozi predloge ukrepov za izvajanje ciljev politik (pripravljen v sodelovanju z ministrstvi), upoštevajoč tudi Partnerski sporazum EK – SI (10 SI prioritet: inovativna
družba znanja, energetska učinkovitost, ravnanje z (odpadnimi) vodami, železnice, kompetence (izobraževanje, usposabljanje), dolgotrajna oskrba, socialna vključenost,
varna hrana, naravni viri ter pomorstvo, ribištvo z akvakulturo;

CP1: Pametnejša Evropa
s spodbujanjem
inovativne in pametne
gospodarske
preobrazbe:

CP2: Bolj zelena,
nizkoogljična Evropa

CP3: Bolj povezana
Evropa

CP4: Bolj socialna
Evropa z izvajanjem
evropskega stebra
socialnih pravic

a) Zaposlovanje;
b) Prilagajanje trgu dela,
veščine;

a) Energetska učinkovitost;
b) Obnovljivi viri;
a) RRI (raziskave, razvoj,
inovacije);

c) Pametni energetski
sistemi;

b) Digitalno;

d) Podnebne spremembe
(tveganja);

c) Podjetništvo (spodbujanje
MSP, novi poslovni modeli);
d) Znanje, kompetence in
veščine za S4.

e) Vodni viri;
f) Krožno gospodarstvo;

c) Povečanje udeležbe na
trgu dela;
a) Digitalna povezljivost;
b) TEN-T omrežje;
c) Trajnostna pametna;
d) Mobilnost.

d) Prilagajanje
spremembam, aktivno
staranje;
e) Infrastruktura za
učinkovitejše zaposlovanje
in socialne inovacije;

g) Biotska raznovrstnost;

f) Vseživljenjsko učenje;

h) Trajnostna urbana
mobilnost.

g) Infrastruktura za veščine;
h) Socialna vključenost;
i) Deinstitucionalizacija.

CTN1, CLLD,
Dogovori za
razvoj regij

Trajnostna mobilnost v VFO 21-27 1/3
CP2–Bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto
in pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo,
prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje
tveganj
SC- Spodbujanje trajnostne večmodalne urbane mobilnosti – predvidoma
CTN mehanizem (11 mestnih občin)
Predvideni ukrepi:
•

namenske površine za javni potniški promet in postajališča,

•

preureditve infrastrukture za pešce, predvsem za dostop do postajališč JPP in
šol, vključno z ukrepi za umirjanje prometa za varnost pešcev

•

gradnja kakovostnih ločenih kolesarskih površin in ostale kolesarske
infrastrukture, vključno z infrastrukturo za polnjenje e-koles

•

infrastruktura prestopnih točk med različnimi oblikami mobilnosti in uporaba
inteligentnih prometnih sistemov za upravljanje večmodalne trajnostne
mobilnosti,

•

polnilnice in JPP na čisto energijo.

Trajnostna mobilnost v VFO 21-27 2/3
CP3–Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in
regionalne povezljivosti IKT
SC2-TEN-T omrežje – prioritetno železniška infrastruktura;
SC3-razvoj trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne
mobilnosti, ki je odporna na podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom
do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo

Predvideni projekti:
•

Načrtovanje, projektiranje in gradnja (oz. dograditev) državnega kolesarskega
omrežja

•

Spodbujanje trajnostne mobilnosti na horizontalni ravni

•

Sodobne tehnologije za upravljanje mobilnosti in za vzpostavitev ponudbe
integriranih, celovitih in multimodalnih potovanj

•

3. razvojna os in drugi trajnostni projekti

Trajnostna mobilnost v VFO 21-27 3/3

-

Sklad za pravični prehod (sklad pomoč regijam in sektorjem, ki
bi jih prehod v podnebno-nevtralno gospodarstvo najbolj
prizadel)????

-

Evropsko teritorialno sodelovanje

Finančna sredstva za predvidene ukrepe še niso določena!

Trajnostna energetika v VFO 21-27

-

Energetska učinkovitost (prenova stavb in energetska
učinkovitost v gospodarstvu)

-

Obnovljivi viri energije (sončne elektrarne, vetrne elektrarne,
lesna biomasa?, drugi čistejši, alternativni viri… )

-

Pametni energetski sistemi – lokalne energetske skupnosti.

Finančna sredstva za predvidene ukrepe še niso določena!

Ključna razvojna področja Načrta za
okrevanje in odpornost
ZDRAVSTVO IN SOCIALNA
VARNOST
K1 Zdravstvo
K2 Socialna varnost in
dolgotrajna oskrba
K3 Stanovanjska politika

PAMETNA, TRAJNOSTNA IN
VKLJUČUJOČA RAST
K1 RRI – Raziskave, razvoj in
inovacije
K2 Dvig produktivnosti, prijazno
poslovno okolje za investitorje
K3 Trg dela – ukrepi za
zmanjševanje posledic negativnih
strukturnih trendov

180 mio €
povratnih
591 mio €
269 mio € sredstev
nepovratnih
nepovratnih
sredstev
sredstev

530 mio €
povratnih
sredstev

74 mio €
povratnih
sredstev

809 mio €
nepovratnih
sredstev

ZELENI PREHOD
K1 Obnovljivi viri energije in
učinkovita raba energije
K2 Trajnostna prenova stavb
K3 Čisto in varno okolje
K4 Trajnostna mobilnost
K5 Krožno gospodarstvo –
učinkovita raba virov

306 mio €
nepovratnih
sredstev

206 mio € povratnih
sredstev

K4 Preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na
področju turizma in kulturne dediščine
K5 Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo poklici
prihodnosti
K6 Učinkovite javne institucije

DIGITALNA PREOBRAZBA
K1 Digitalna preobrazba gospodarstva
K2 Digitalna preobrazba javnega sektorja
in javne uprave

Načrt za okrevanje in odpornost
Zeleni prehod
Komponente 1-5
Komponenta 4 Trajnostna mobilnost
Povezani sklopi investicij:

1)

SKLOP: Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture

2)

SKLOP: Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture

3)
SKLOP: Spodbujanje vzpostavljanja infrastrukture za
alternativna goriva v prometu
30. 4. 2021 - rok za formalno vložitev NOO v proceduro potrjevanja
EK

SAŠA – ločena prednostna naloga/os v
programu VKR

1.
2.
3.
4.

Pravični energetski prehod
Revitalizacija degradiranih območij
Povezljivost med in znotraj regije
Trajnostni, odporni, diverzificiran
gospodarski razvoj z DM z visoko DV
5. Usposobljeni, motivirani zaposleni

Hvala za pozornost!

