
 
KRATEK PREGLED 
FINANCIRANJA EU 

 
 
 
 DOC. DR. DRAŠKO VESELINOVIČ, 

GEA COLLEGE,  
SLOVENSKO GOSPODARSKO IN 

RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE 
 



STRUKTURA SBRA 

Svet SBRA

Upravni odbor SBRA

J A V N O

Lokalne Skupnosti

Akademska sfera

Podjetniška združenja

Ministrstva, država, … 

(ustanovitelj tudi vlada R Slovenije) 

Podjetja

Zasebne visokošolske institucije
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STORITVE SBRA 

Svetovanje
Analize, poročila

EU Projekti,

Iskanje partnerjev

Strok.pomoč, 

zastopanje

Obveščanje
E-novice, MOST

Promocija, 

log. podpora

Konference, 

Izobraževanje, 

štud. obiski

OSNOVNA

DEJAVNOST

SBRA



SODELOVANJE S SBRA PRI EU 
PROJEKTIH 

Projektne ideje, načrtovane aktivnosti, 
kratek opis organizacije, udeležba na 
dogodkih v Bruslju, sodelovanje v 
predlaganih pobudah. 

Spremljanje razvoja tematskih področij in EU 
programov, pregled EU programov, info o 
napovedanih razpisih, projektne ponudbe, 
svetovanje pri oblikovanju ideje, umestitev 
ideje v razpis, iskanje partnerjev in 
konzorcijiev, udeležba na info dnevih in 
drugih dogodkih, info o konkurenčnih 
prijavah, interpretacija razpisa.  

Projekti 

ČLANI SBRA 



•ERRIN - European Research and Innovation Network je mreža več kot 100 
bruseljskih predstavništev mest in regij, aktivna pri EU politikah in sredstvih, 

–sodelovanje v delovnih skupinah: energija, financiranje inovacij, 
kreativnost, pametna mesta, pametna specializacija, turizem, 
biotehnologija, ICT, zdravje, napredna proizvodnja, tovarne prihodnosti. 

•KEN – Knowledge Economy Network – nadgradnja članskih storitev – 
splošne storitve in podpora pri medsebojnem sodelovanju članic mreže (61 iz 
14 držav) – cilj: krepitev konkurenčnosti na osnovi znanja (www.knowledge-
economy.net) 
•IGLO – Združenje raziskovalnih predstavništev (24 iz 22 držav); 
•NIROC – mreža bruseljskih predstavništev iz novih držav članic, kandidatk in 
potencialnih kandidatk; 
•Številna druga bolj in nekatera manj formalna združenja  
 

 

SODELOVANJE V MREŽAH 



 

 

SISTEM FINANCIRANJA EU +  
PREGLED GLAVNIH PROGRAMOV EU 



GLAVNI CILJI EU 

STRATEGIJA EVROPA 2020 IN SEDEM VODILNIH 
POBUD: 
 

•PAMETNA RAST 

1Evropska digitalna agenda  
2Unija inovacij  
3Mladi in mobilnost  
 

•TRAJNOSTNA RAST 

1Evropa, gospodarna z viri  
2Gospodarska politika v času globalizacije  
 

•VKLJUČUJOČA RAST 

1Program za nova znanja in spretnosti ter nova delovna mesta 

2Evropska platforma za boj proti revščini 
 



PRORAČUN EU 2014-2020 

SKUPAJ: 

960 MRD EUR  
976 MRD EUR 2007-2013 

V mrd EUR 

S 72% EU proračuna upravljajo države članice preko kohezijske in kmetijske politike 

20% proračuna EU predstavljajo centralizirani komunitarni programi (raziskave, 

izobraževanje, zdravje, spodbude za mala podjetja, itd.) 

6% proračune EU se porabi za tretje države in mednarodne organizacije 

 

Konkurenčnost za rast in 
zaposlovanje 

Ekonomska, socialna in teritorialna 
kohezija 

Trajnostna rast: naravni viri 

Varnost in državljanstvo 

Evropa v svetu 

Uprava 

Nadomestila 



EU kot globalni partner 

Kohezija za rast in 

zaposlovanje 

Naravni viri –  

kmetijstvo, razvoj  

podeželja, ribištvo 

Državljanstvo, svoboda, 

varnost, pravica 

Konkurenčnost za rast 

in zaposlovanje 

Evropska sosedska politika, IPA,  

razvojno in gospodarsko sodelovanje,  

humanitarna pomoč,… 

Kohezijski sklad, strukturni skladi, teritorialno 

 sodelovanje 

Skupna ribiška politika, LIFE +, skupna 

kmetijska politika, Evropski kmetijski  

sklad za razvoj podeželja (EKSRP) 

Kreativna Evropa, zdravje, varstvo potrošnikov, Evropa 

 za državljane, program za pravice in državljanstvo  

Obzorje 2020, COSME, Erasmus +, program za socialne 

 spremembe in inovacije, program za povezovanje 

 Evrope, fiskus.   

PRORAČUNSKE POSTAVKE ODSEVAJO 
PROGRAME FINANCIRANJA 



STRUKTURNI SKLADI, KOHEZIJSKI 

SKLAD  

(ERDF, ESF) 

KOMUNITARNI 

PROGRAMI 

Obzorje 2020, COSME, Erasmus, …  

KONČNI UPRAVIČENCI; PROJEKTI 

PLAČILA SKOZI 

NACIONALNE / 

REGIONALNE 

OBLASTI 

Decentralizirani 

Konkurenčnost regij 

Slovenski prijavitelji 

Centralizirani 

Konkurenčnost EU 

Razpise objavlja EK 

Mednarodni konzorcij 

prijaviteljev 

NAČIN SO-FINANCIRANJA EU 



•OBZORJE 2020 - program EU za raziskave in inovacije; 
80 mrd EUR 

•COSME – program za konkurenčnost MSP in 
podjetništvo, vsebuje turizem; 2,3 mrd EUR 

•Erasmus + - program EU na področju izobraževanja, 
usposabljanja, mladih in športa; 18 mrd EUR 

•Kreativna Evropa -  podpira kulturo in avdiovizualne 
vsebine; 1,8 mrd EUR  
•LIFE + - program za okolje in podnebne spremembe; 
3,6 mlrd EUR  

GLAVNI PROGRAMI EU 



Proračun za 2014-2020 --  cca 80 mrd EUR 
Podpira raziskave in inovacije v EU: vse faze inovacijskega 
procesa, od osnovnih raziskav, razvoja, prototipov, 
vrednotenja, pilotne proizvodnje do vstopa na tržišče (50% 
do 100% sofinanciranja).  

Trije stebri: 
1.Odlična znanost 
2.Vodilna vloga napredne industrije 

–IKT, nanotehnologija, napredni materiali, biotehnologija, 
napredna proizvodnja in procesi, vesolje, MSP, dostop do 
tveganega financiranja 

3.Družbeni izzivi 
-zdravje, demografske spremembe, prehrambena varnost, 
trajnostno kmetijstvo, bio-ekonomija varna, čista in učinkovita 
energija ; pameten, zelen in celosten transport, podnebne 
spremembe, okolje, učinkovita izraba virov in surovin, Evropa 
v spreminjajočem se svetu,  varna družba 

 

OBZORJE 2020 

100% sofinanciranje 

50% sofinanciranje 



COSME 

Proračun za 2014-2020 – cca 2,3 MRD EUR 

Cilj programa je krepitev konkurenčnosti in trajnosti podjetij v EU vključno s sektorjem 
turizma, spodbujati podjetniško kulturo in podpirati nastajanje in rast malih in srednje 
velikih podjetij. 

 
Cilj1: Izboljšati okvirne pogoje za namen prispevanja h konkurenčnosti in trajnosti 
podjetij Unije 

–Turizem 

Cilj 2: Spodbujanje podjetništva 

–Erasmus za podjetnike, podjetniško izobraževanje, žensko podjetništvo (mentorske 
sheme), socialno podjetništvo 

•Cilj 3: Dostop do financiranja 

–Dostop do skladov tveganega kapitala in jamstvena shema za posojila (za posojila 
do 150.000 EUR) 

•Cilj 4: Dostop do trgov EU in po svetu 

–Enterprise Europe Network 

 



ERASMUS + 

Aktivnosti: 
•Mobilnost študentov in učiteljev; 
•Izmenjava dobrih praks; 
•Razvoj, testiranje in izvedba inovativnih praks pri izobraževanju, krepitvi sposobnosti in 
aktivnostih za mlade; 
•Aktivnosti  za priznavanje in validacijo znanja in kompetenc v formalnem in neformalnem 
učenju; 
•Sodelovanje med lokalnimi skupnostmi za promocijo znanja, kompetenc, prostovoljstva 
in izobraževanja mladih;  
•Spodbujanje podjetniškega izobraževanja; 
•Koalicije znanja med visokošolskimi institucijami in podjetji za spodbujanje inovativnosti, 
podjetništva in idej;  
•Koalicije sektorskih spretnosti. 
•Aktivnosti za spodbujanje športa v EU 

Proračun -- 18 mrd EUR 

V pogramu lahko sodelujejo tudi lokalne skupnosti, osnovne in srednje šole, 
domi upokojencev, mladinske organizacije 

 

Info dan za program Erasmus + Koalicije znanja, 12. november 2014  
 



Proračun v obdobju 2014-2020 je 1,8 mrd EUR 
 

Trije sklopi: 
1.medsektorski sklop podpira dostop do financ malim 
in srednjim podjetjem ter organizacijam v evropskih 
kulturnih in ustvarjalnih sektorjih; 
2.sklop KULTURA je namenjen kulturnim in 
ustvarjalnim sektorjem ter podpira ukrepe sodelovanja, 
ki bodo povezali kulturne izvajalce iz različnih držav 

3.sklop MEDIA je namenjen avdiovizualnemu sektorju. 
 

 

 

KREATIVNA EVROPA 



•Proračun 3,6 mrd EUR 
•Podpira cilje EU s področja okolja in podnebnih sprememb 
 

Okolje: 
•okolje in učinkovita uporaba virov 

•biotska raznovrstnost 
•okoljsko upravljanje in obveščanje - izmenjava znanja, razširjanje najboljših praks, 
boljša skladnost pa tudi kampanije za ozaveščanje. 
 

Podnebni ukrepi  
•ublažitev podnebnih sprememb - zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
•prilagoditev na podnebne spremembe oz večja prilagodljivost na podnebne 
spremembe; 
•podnebno upravljanje in obveščanje - krepitev ozaveščenosti, komuniciranje  

LIFE 2014-2020 



3,3 milijarde EUR za Slovenijo v 2014-2020 
–vzhodna Slovenija 1.260 milijonov EUR 
–zahodna Slovenija    860 milijonov EUR 
–za projekte prometne in okoljske infrastrukture ter trajnostne rabe energije pa bo 
Sloveniji kot celoti na razpolago preko 1.060 milijonov evrov po tekočih cenah. 

 

KOHEZIJSKA SREDSTVA 

11 ciljev: 
1.Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in 
inovacij, 
2.Povečanje dostopnosti do IKT. 
3.Povečanje konkurenčnosti MSP 

4.Prehod na nizko-ogljično gospodarstvo  
5.Prilagajanje podnebnim spremembam 

6.Varstvo okolja in učinkovita raba virov 

7.Trajnostni promet in odprava ozkih grl  
8.Zaposlovanje in mobilnost delovne sile 

9.Socialno vključevanje in boj proti revščini 
10.Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vse-
življenjsko učenje 

11.Institucionalna zmogljivost in učinkovita 
javna uprava. 
 
 

•Partnerski sporazum SLO-EU 
•Strat. pametne specializacije (partnerski 
sporazum, operativni plan) 
 
 

•Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)  
•Evropski socialni sklad  (ESS) 
•Kohezijski sklad 
•Evropsko teritorialno sodelovanje 
 
 
 Novosti v obdobju 2014-2020 

•Strategija pametne specializacije 

•Preprečiti fragmentacijo financiranja 

•Fokus na konkurenčnost 
 
 
 



•9 mlrd  EUR za celotno EU 
 

•čezmejno sodelovanje: SLO-IT, SLO-AUT, SLO-HU, SLO-CRO 

•nadnacionalno sodelovanje: financiranje projektov, ki jih izvajajo nacionalni, regionalni in 
lokalni organi na večjih geografskih območjih. Slovenija v petih skupinah: Mediteran, 
Centralna Evropa, Alpski prostor, South-East Getaway, Podonavska regija. 
•programi medregionalnega sodelovanja: spodbujanje izmenjave dobrih praks na področju 
inovacij, energetske učinkovitosti, urbanističnega razvoja, ipd.  
 

Aktivnosti: 
•izmenjave izkušenj pri tematskih ciljih med partnerji po vsej EU v zvezi z odkrivanjem in 
širjenjem dobre prakse za njen prenos v operativne programe za naložbe v rast in nova 
delovna mesta;  
•izmenjave izkušenj pri odkrivanju, prenosu in širjenju dobre prakse v zvezi s trajnostnim 
razvojem mest in podeželja;  
•izmenjave izkušenj pri odkrivanju, prenosu in širjenju dobre prakse in inovativnih pristopov 
pri ukrepih za evropsko teritorialno sodelovanje in uporabo evropskih združenj za 
teritorialno sodelovanje;  
•analize gibanja razvoja v zvezi s cilji teritorialne kohezije in skladnega razvoja evropskega 
ozemlja s študijami, zbiranjem podatkov in drugimi ukrepi 
 

EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE 



DOSEGANJE SINERGIJ (Reppel): 

„Doseganje odličnosti“       “Raziskovalna odličnost”       “Inovacijska odličnost”                    

                                                             

Izgradnja kapacitet      Raziskave & Razvoj   Inovacije         Trženje 



•DOBRA IDEJA – inovativna, evropska, v skladu z razvojnimi strategijami EU, 
aktualna. 
•PRIMEREN RAZPIS – ki ustreza projektni ideji in načrtovanim aktivnostim. 
Pomembna je pravočasna informacija še pred objavo razpisa. Razpisi se lahko 
tudi prekrivajo. 
•PARTNERJI – kakovostni, zanesljivi, izkušeni, vodilni na svojem področju.  
•DOBRO NAPISAN PROJEKT – jasno opisani cilji, aktivnosti, namen projekta, 
ciljne skupine, časovnica, izvedba, vpliv ter proračun. 
•”LOBIRANJE” – pred oddajo projekta. Vključuje komunikacijo s Komisijo in 
drugimi institucijami EU, patnerji, nacionalnimi in regionalnimi oblastmi, 
strokovnjaki, etc. 
 

Evropska sredstva so samo dopolnilo k razvojnim aktivnostim organizacije. 

KAJ JE POTREBNO ZA USPEŠEN PROJEKT 



 

 

Hvala za pozornost 
 

www.sbra.be  


