PREGLED FINANČNEGA OKVIRJA
2021-2027 IN VIROV
FINANCIRANJA EU ZA MESTA
Dr. Draško Veselinovič & Mag. Maja Ferlinc

Ljubljana, 6.2.2020

Struktura in aktivnosti SBRA
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
(SBRA) je javno-zasebno partnerstvo, ki že več kot
20 let uspešno zastopa interese slovenskih podjetij,
raziskovalne skupnosti in lokalnih skupnosti v
Bruslju. Svoje člane povezujemo z evropskimi
partnerji, prenašamo znanje in izkušnje,
opozarjamo na prihajajočo evropsko zakonodajo in
delujemo nas pridobivanju evropskih sredstev.

STORITVE SBRA
Svetovalne storitve in podpora pri pridobivanju sredstev EU
Svojim članom svetujemo na različnih področjih uporabe evropske zakonodaje, analiziramo stališča evropskih institucij ter podpiramo člane pri vključevanju v
evropske programe financiranja. Uspešno pridobivanje sredstev EU je odvisno od pridobivanja pravočasnih in pravih informacij ter predvsem vključenosti v prave
mreže potencialnih partnerjev. Svojim članom zato pomagamo najti zanje prave razpise in potencialne partnerje ter jim pomagamo pri sestavi in prijavi projekta.

Lobiranje in zastopanje interesov
Več kot 80 odstotkov nacionalne zakonodaje na področju gospodarstva in R&D dejavnosti temelji na evropskih predpisih. SBRA posredno in neposredno sodeluje
v postopkih odločanja EU ter na argumentiran način zastopa interese članov pri izbranih osebah ali institucijah v Bruslju.

Promocijska dejavnost in logistična podpora
Preko aktivnosti SBRA posredno in neposredno izvajamo promocijo članov pri različnih organizacijah v Bruslju. Strokovno-logistična podpora članom ob
strokovnih obiskih Bruslja se za članice izvaja izključno na individualno zahtevo in obsega strokovno pomoč v kontaktih z EU institucijami, evropskimi združenji in
drugimi organizacijami v Bruslju.

Informacijske storitve
Evropske institucije vsakodnevno pripravijo veliko informacij, dokumentov, programov in politik, ki so predstavljene v različnih informacijskih virih, ki jim
uporabniki vedno težje sledijo. Na SBRA skušamo zato izluščiti za naše člane relevantne informacije, jih povzeti in na primeren način predstaviti v tedenskih enovicah in na informacijskem portalu.

Izobraževanje in publicistika
Svoje člane obveščamo o možnostih za izobraževanje, jih vključujemo v izobraževalne procese ter skupaj z njimi organiziramo izobraževalne dogodke, predvsem
specializirane seminarje in študijske obiske. Za potrebe članov objavljamo različne dokumente kot so bibliografije, imeniki, priročniki, itd.

Organiziranje velikih in odmevnih dogodkov s
100 in več udeleženci v Bruslju

Organizacija velikih in pomembnih obiskov v Sloveniji
(ERC Predsednik, prof. dr. Bourguignon)

Tiskani promocijski trimesečnik MOST v angleščini, ki
gre na več kot 3000 naslovov po Bruslju

ERRIN - The European Regions Research and
Innovation Network
• 150 močnih evropskih regij, aktivnih
na področju raziskav in inovacij
• Cilj mreže je krepitev vpliva regij in
lokalnih skupnosti na EU politike in
strategije
• Mreža pomembna za izmenjavo
izkušenj, prenos znanja,
povezovanje in sklepanje
partnerstev

SBRA aktiven v delovnih skupinah:
• bio-gospodarstvo
• modra rast
• design & kreativnost
• zdravje
• ICT
• inovacije & investicije
• odprta znanost
• pametna mesta
• pametna specializacija,
• turizem
• transport

Projekt HIGHER
Splošni cilj:
Splošni cilj projekta je izmenjava izkušenj med sodelujočimi regijami v
uvajanju inovativnih modelov javno-zasebnih partnerstev, ki bi združile investicije in
jih usmerile v področja, identificirana v strategiji pametne specializacije. Vsaka
sodelujoča regija je izbrala politični instrument iz svojega Operativnega programa za
izvedbo kohezijske politike, ki se nanaša na doseganje sinergij med podjetji in
raziskovalnimi organizacijami, in bo tekom projekta delila svoje izkušnje pri izvajanju
tega instrumenta in ustvarjanju inovativnih modelov javno-zasebnih partnerstev za
raziskave in razvoj.
Faza 2:

Faza 1:

‘Nadzor nad izvajanjem akcijskega
načrta’

‘Medregionalno učenje’

October 2018

April 2016

S1
Analize,
raziskave,
aktivnosti
deležnikov

S2
Identifikacija,
analiza,
predstavitev in
delitev dobrih praks

S3
Aktivnosti
vzajemnega
učenja med
regijami

S4

S5

Krepitev izmenjave
Priprava akcijskih
izkušenj, vključevanje
načrtov
izkušenj partnerjev v
pripravo akcijskih načrtov

S6

Politični instrument iz OP Slovenije,
ki ga je izbral ZMOS:
STRATEŠKA RAZVOJNO
INOVACIJSKA PARTNERSTVA
(SRIPi)
Akcijski načrt ZMOS:
SPODBUJANJE
INTERNACIONALIZACIJE
STRATEŠKIH RAZVOJNO
INOVACIJSKIH PARTNERSTEV

September 2020

S7

S8

S9

Proračun za ZMOS:
150.000 EUR

HIGHER – PROJEKTNI PARTNERJI
9 regij iz 8 držav

VEČLETNI FINANČNI OKVIR 2021–2027
PREDLOG EVROPSKE KOMISIJE

ŠEST PREDNOSTNIH NALOG KOMISIJE V OBDOBJU 2019 - 2024
Prihodnji dolgoročni proračun bo proračun za prioritete Unije

EVROPSKI ZELENI
DOGOVOR

GOSPODARSTVO
ZA LJUDI

EVROPA, PRIPRAVLJENA
NA DIGITALNO DOBO

Postati prva podnebno
nevtralna celina

Prizadevanje za socialno
pravičnost in blaginjo

Opolnomočenje
državljanov z novo
generacijo tehnologij

SPODBUJANJE NAŠEGA
EVROPSKEGA NAČINA
ŽIVLJENJA

MOČNEJŠA EVROPA V
SVETU

NOVA SPODBUDA ZA
EVROPSKO DEMOKRACIJO

Zaščita naših državljanov in
naših vrednot

Krepitev naše odgovorne
vodilne vloge na svetovni
ravni

Spodbujanje, varovanje in
krepitev naše demokracije

EVROPSKI ZELENI DOGOVOR

OKOLJE

PODNEBJE

FINANCIRANJE

GOSPODARSTVO

• Strategija „od vil
do vilic“
• Biotska
raznovrstnost
• Odpravljenje
onesnaževanja
• Evropski
podnebni pakt

• Podnebni zakon
• Večje globalne
ambicije (2030)
• Čista energija in
prevoz
• Obdavčitev

• Samo prehodni
mehanizem
• Naložbeni
načrt za
Evropski zeleni
dogovor

• Industrijska
strategija
• Krožno
gospodarstvo
• Trjanostna
naložba

TRAJNOSTNA EVROPA

EVROPSKI ZELENI DOGOVOR
Putting 2050 climate neutrality into law and increasing our climate
ambition for 2030
• The Commission will propose the first European ‘Climate Law’
enshrining the 2050 climate neutrality objective into law by March
2020
• The Commission will present a comprehensive plan on how to
increase the EU’s greenhouse gas emission reduction target for
2030 to at least 50% and towards 55% in a responsible way by
October 2020
• The Commission will review and potentially revise all relevant
legislative measures to deliver on this renewed ambition

EVROPSKI ZELENI DOGOVOR
• Supplying clean, affordable and secure energy
– The Commission will renew or put in force new the energy efficiency
and renewable energy Directives.
– The Commission will assess the final national energy and climate
plans and consider developing additional EU-wide instruments to
close a potential ambition gap.
– The Commission will develop measures facilitating the smart
integration of electricity, gas, heating, transport and industry sectors
in CO2 quota (trading) system.

EVROPSKI ZELENI DOGOVOR
•
•
•
•
•

Predviden razpis v okviru Obzorja 2020
Razpis odprt predvidoma julija 2020, rok za oddajo januar 2021
Pokrita vsa področja v pobudi zeleni dogovor
Raziskovalni in inovacijski projekti
Predvsem projekti za ustvarjanje novih oblik inovacijskega
okolja za zelene inovacije
• Predviden proračun 1 milijarda EUR
• Več informacij sledi......

NASLAVLJANJE KLJUČNIH PRIORITET
PODNEBNA IN OKOLJSKA POLITIKA
• 25 % naslednjega proračuna EU oziroma 320
milijard evrov v obdobju 2021–2027 bi bilo treba
porabiti za podnebne ukrepe.
• Tematska osredotočenost („bolj zelena,
nizkoogljična Evropa“) in premija za emisije CO2 v
kohezijski politiki.
• Višji podnebni cilji pri porabi za kmetijstvo,
raziskave in infrastrukturo.
• Novi in okrepljeni ukrepi na področju obnovljivih
virov energije in čiste energije.
• Novi viri lastnih sredstev, ki so neposredno
povezani s podnebnimi in okoljskimi cilji (na osnovi
plastične embalaže in sistema EU za trgovanje z
emisijami).

MIGRACIJE
• 2,6-kratno povečanje sredstev za migracije in
upravljanje meja.
• Močnejša Evropska agencija za mejno in
obalno stražo.
• Migracijska premija v metodi dodeljevanja
sredstev za kohezijo.
• Podpora za vključevanje migrantov v okviru
Evropskega socialnega sklada+.
• Vsaj 10-odstotna podpora za migracije v okviru
novega instrumenta za zunanje delovanje.
• Nov tematski instrument za prožno
prerazporejanje virov, kadar in kjer je to
potrebno za upravljanje migracij znotraj EU.

NASLAVLJANJE KLJUČNIH PRIORITET (2)
ZUNANJE DELOVANJE
• 30 % več denarja za ohranitev vodilne vloge EU na
svetovnem prizorišču s pomočjo razvojne pomoči,
sodelovanja ter zunanje in varnostne politike, zlasti v
sosedstvu EU.
• Skladnejša in učinkovitejša struktura: združitev večine
obstoječih instrumentov v en sam program s svetovnim
pokritjem bo bo izboljšala skladnost, izvajanje politike in
uspešnost.

REFORME IN NALOŽBE
• Podpiranje reform in naložb s proračunskim
instrumentom za povečanje konvergence in
konkurenčnosti v evrskem območju.
• Učinkovitejša povezava med evropskim semestrom
in financiranjem EU za obdobje 2021–2027 – za
večjo skladnost med usklajevanjem ekonomskih in
socialnih politik ter uporabo sredstev EU

INOVATIVNOST IN KONKURENČNOST
• 1,6-kratno povečanje sredstev za raziskave, inovacije in digitalne tehnologije, da bo Evropa v koraku s svetovnimi konkurenti.
• V okviru programa InvestEU bo mobiliziranih za 650 milijard evrov naložb.
• Obzorje Evropa: doslej največja sredstva za raziskave in inovacije.
• Kohezijska politika: zahteve glede tematske osredotočenosti, da se sredstva namenijo za „pametnejšo Evropo“.
• Digitalna Evropa: nov namenski program za uresničitev digitalne preobrazbe.

FINSKI KOMPROMIS

PRORAČUNSKE POSTAVKE 2021-2027
IN GLAVNI PROGRAMI

CENTRALIZIRANI vs DECENTRALIZIRANI PROGRAMI
CENTRALIZIRANI PROGRAMI
• Razpisuje in izvaja Evropska komisija, agencije EK, druge EU institucije
• Večinoma zahteva sodelovanje več partnerjev
• Prijava neposredno na Evropsko komisijo
• Primeri: Obzorje Evropa, Erasmus +, InvestEU, Program za enotni trg, Digitalna Evropa, LIFE,
Evropski obrambni sklad, Kultura in mediji, etc

DECENTRALIZIRANI PROGRAMI
• Razpisi in sredstva na nacionalnem ali regionalnem nivoju
• Razpise objavljajo in izvajajo ministrstva na osnovi operativnih programov
• Ni mednarodnih konzorcijev (razen za Interreg)
• Primeri: Evropski sklad za regionalni razvoj (skupaj z Interregi), Kohezijski sklad, Evropski
socialni sklad+, Evropski kmetijski jamstveni sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

OBZORJE EVROPA
Ambiciozni okvirni program EU za raziskave in inovacije (2021–2027)
za krepitev znanstvene in tehnološke podlage EU ter Evropskega
raziskovalnega prostora (ERP)

za spodbujanje evropskih inovacijskih zmogljivosti, konkurenčnosti in
delovnih mest
za uresničevanje prednostnih nalog za državljane ter ohranjanje
našega družbeno-gospodarskega modela in vrednot
Komisija predlaga proračun v višini 100 milijard EUR za program Obzorje Evropa.

Obzorje Evropa: struktura

16,6
mrd €
6,8
mrd €

2,4
mrd €

Predlog Komisije za proračun: 100 milijard EUR*
(2021–2027)
Inovativna
Evropa

Odlična
znanost

Globalni izzivi in industrijska
konkurenčnost

*Ta sredstva vključujejo
3,5 milijarde EUR,
dodeljene v okviru
sklada InvestEU.

Evropski svet za inovacije (EIC)
Podpora za napredne in prodorne inovacije s potencialom za širjenje, ki so za
zasebne vlagatelje preveč tvegane (70 % proračuna, namenjenega MSP)
Evropski svet za
inovacije – vse na
enem mestu

Pomoč inovatorjem pri ustvarjanju trgov prihodnosti, spodbujanje
zasebnega financiranja, rast njihovih podjetij
V inovacije usmerjeno, tvegano in agilno proaktivno upravljanje in
spremljanje

Dva dopolnilna instrumenta, ki zapolnjujeta vzel med zamislijo in projektom, primernim za naložbe

Misije na področju raziskav in inovacij
Misije na področju raziskav
in inovacij

Boljše povezovanje raziskav in inovacij v
EU s potrebami družbe in državljanov;
močna prepoznavnost in vpliv

Program Obzorje Evropa opredeljuje značilnosti misij in elemente upravljanja ter 5 področij misij. Posebne
misije bodo načrtovane v okviru stebra globalnih izzivov in evropske industrijske konkurenčnosti (na podlagi
podatkov iz drugih stebrov).

Nov pristop k evropskim partnerstvom
Nova generacija k ciljem usmerjenih in ambicioznejših partnerstev v podporo
dogovorjenim ciljem politike EU
Temelji na skupnem programu, dogovorjenem s partnerji, ki ga izvajajo; zaveza partnerjev za finančne
▪ Preprosta arhitektura in paket ukrepov
prispevke in prispevke v narav

Glavne značilnosti

Soprogramiran
Temelji na sporazumih o
sodelovanju/pogodbe nih
ureditvah; neodvisno ga
izvajajo partnerji in
program Obzorje Evropa

▪ Skladen pristop življenjskega cikla
▪ Strateška usmeritev

Sofinanciran
Temelji na skupnem
programu, dogovorjenem s
partnerji, ki ga izvajajo;
zaveza partnerjev za
finančne prispevke in
prispevke v narav

Institucionaliziran
Temelji na dolgoročni
usmeritvi in potrebi po visoki
stopnji povezanosti;
partnerstva na podlagi členov
od 185 do 187 PDEU in uredbe
EIT, ob podpori progama
Obzorje Evropa

Joint Programming Initiative
Urban Europe

Sklad InvestEU za raziskave in inovacije
Spodbuja več naložb v raziskave in inovacije, zlasti zasebnega sektorja;
spodbuja in dopolnjuje nacionalne/regionalne pobude
Brez izkrivljanja trga: posredovanje le zaradi obravnavanja finančnih vrzeli v
dobavni verigi na področju raziskav in inovacij (zlasti zaradi visokih tveganj)
Podpora prek:
• Sklada InvestEU
• Pomoči InvestEU
• Portala InvestEU

Dopolnjuje ocenjenih 200 milijard
EUR naložb v raziskave in inovacije;
tržna sredstva za financiranje za
izkoriščanje in okrepitev evropskih
raziskav in inovacij

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)
• Spodbujanje inovacij s pomočjo
vseevropskih partnerstev med
univerzami, raziskovalnimi inštituti
in podjetji
• Več t.i. Inovacijskih skupnosti, vsaka
skupnost deluje preko različnih
inovacijskih stičišč po vsej Evropi
• Cilj je ustvarjati nova podjetja,
nove inovativne produkte,
povezovanje znanja, sodelovanje z
lokalnimi skupnostmi

SKLAD INVESTEU
je nov naložbeni instrument Unije.
The InvestEU Fund: javne in zasebne
naložbe preko garancijsega sklada EU
The InvestEU Advisory Hub: tehnična
pomoč naložbenim projektom
The InvestEU Portal: portal za projekte in
potencialne investitorje

INSTRUMENT ZA POVEZOVANJE EVROPE
podpira naložbe v čezmejne infrastrukture v prometnem, energetskem in
digitalnem sektorju.
• Pri prometu je cilj Instrumenta dokončati obe ravni evropskega omrežja za vse načine prevoza:
strateško hrbtenico (tj. jedrno omrežje) do leta 2030 in širšo raven (tj. celovito omrežje) do leta
2050.
• Pri energetiki je poudarek na dokončanju prednostnih odsekov energetskih omrežij, ki so bistveni
za notranji trg. Prizadeva za pametna in digitalizirana energetska omrežja
• Na digitalnem področju pa uvedba visokozmogljivih digitalnih omrežij podpira vse inovativne
digitalne storitve, vključno s povezano mobilnostjo.

PROGRAM ZA DIGITALNO EVROPO
To je nov program za digitalno
preobrazbo javnih služb in podjetij s
spodbujanjem najnujnejših naložb v
visokozmogljivostno računalništvo in
podatke, umetno inteligenco,
kibernetsko varnost in napredne
digitalne spretnosti ter obsežno
uvajanje digitalnih tehnologij v vse
gospodarske sektorje EU.

Predlagana dodelitev proračunskih
sredstev za Progam za digitalno
Evropo za obdobje 2021-2027 je
9.194 milijonov €.

PROGRAM ZA DIGITALNO EVROPO V KONTEKSTU
PREHODA NA DIGITALNO DRUŽBO

Financial
Instrument

National
EU wide
regional and
Collective effort
local

Research &
Innovation

Cohesion

Strategic capacities
(Computing, data,..)

Communication
Infrastructure,
Broadband, etc.

Human capital

Deployment

Cohesion

Cohesion

Cohesion

Cohesion
Agri funds

Horizon
Europe

Digital Europe

Connecting
Europe Facility
2,0

Digital
Europe,
Horizon
Europe

Digital
Europe

InvestEU

InvestEU

InvestEU

InvestEU

InvestEU

PROGRAM ZA ENOTNI TRG
Podpira učinkovito delovanje enotnega
trga. Združuje uspešne ukrepe, kot so
COSME, program za mala in srednja
podjetja ter program za statistike.

*Ta sredstva vključujejo 2 milijardi EUR, dodeljeni v
okviru sklada InvestEU.
Opomba: Seštevek se zaradi zaokroževanja ne ujema.

CILJI:
• ozaveščanje potrošnikov ter omogočanje podjetjem
in javnim upravam, da v celoti izkoristijo prednosti
povezovanja in odpiranja trgov
• obravnaval bo specifične potrebe podjetij in zlasti
malih in srednjih podjetij v različnih fazah njihovega
razvoja
• program bo okrepil regulativno in upravno
sodelovanje med državami članicami in s Komisijo
• zagotovil bo visokokakovostna in učinkovita pravila
ter določanje standardov
• spodbujal bo visoko raven zdravja in dobrobiti živali
ter zdravja rastlin, s čimer bo varoval potrošnike in
• pripravljal in razširjal bo visokokakovostne evropske
statistike, ki so neprecenljive pri sprejemanju
odločitev na vseh področjih

ERASMUS+
Opremlja ljudi, zlasti mlade z novimi znanji in spretnostmi prek študija,
delovnih praks, vajeništev, mladinskih izmenjav, poučevanja, usposabljanja,
mladinskega dela in športnih dejavnosti po vsej Evropi in širše.
• Učna mobilnost posameznikov
• Inovacije in dobre prakse
o Strateška partnerstva
o Koalicije znanja povezujejo visoko šolstvo z gospodarstvom in spodbujajo
inovativnost,
o Koalicije sektorskih spretnosti si prizadevajo odpraviti pomanjkanje določenih znanj
in spretnosti na trgu dela
o Krepitev zmogljivosti v visokem šolstvu
Predlagana dodelitev proračunskih sredstev za
o Krepitev zmogljivosti na področju mladine
Erasmus+ za obdobje 2021-2027 je 30.000
• Podpora za reformo politik
milijonov €.
• Dejavnosti Jean Monnet

USTVARJALNA EVROPA
Program EU, ki podpira evropsko kulturo, zlasti tudi z ukrepi MEDIA.
Program želi:
• varovati, razvijati in promovirati evropsko kulturno raznolikost in evropsko kulturno
dediščino
• podpirati ustvarjanje in razširjanje kakovostnih in raznolikih evropskih del
• podpirati kulturno ustvarjalnost v izobraževanju in inovacijah
• okrepiti čezmejno razsežnost kulturnega in ustvarjalnega sektorja
• izboljšati konkurenčnost in inovacijske zmogljivosti evropske ustvarjalne in
avdiovizualne industrije.

LIFE PROGRAM
Program EU za okoljske in podnebne ukrepe, ki se osredotoča na razvoj in
uvedbo inovativnih načinov za spopadanje z okoljskimi in podnebnimi izzivi.
Program bo usmerjen tudi v krepitev
zmogljivosti, spodbujanje naložb in podpiranje
izvajanja politik na področjih, ki pomenijo
največji izziv za prehod na čisto energijo.

Predlagana dodelitev proračunskih sredstev

Program bo prispeval k:
• prehodu na krožno in
nizkoogljično gospodarstvo
• varovanju in izboljšanju
kakovosti okolja
• ohranjanju narave ter
zaustavitvi in spremembi
trenda izgube biotske
raznovrstnosti.

INSTRUMENT SOSEDSTVA, RAZVOJA IN MEDNARODNEGA
SODELOVANJA
Program, ki EU omogoča, da svoje interese, politike in vrednote širi zunaj svojih meja. Predlagan proračun je 89.500
milijonov €.

PREDPRISTOPNA POMOČ
Instrument za predpristopno pomoč podpira države kandidatke in
potencialne kandidatke pri prizadevanjih za izpolnitev meril za pristop.
Umeščen je v okvir strategije za Zahodni Balkan in upošteva razvoj
odnosov s Turčijo.

Namenjen je podpiranju držav kandidatk in potencialnih
kandidatk pri sprejemanju in izvajanju političnih,
institucionalnih, pravnih, upravnih, socialnih in
gospodarskih reform.
Instrument bo temeljil na naslednjih ključnih
prioritetah: pravna država, temeljne pravice in migracije.

Predlagana dodelitev proračunskih sredstev za obdobje 2021-2027 je 14.500 milijonov €.

EVROPSKA URBANA POBUDA 2021-2027

MESTA V KOHEZIJSKI POLITIKI 2014-2020
• Investicije v trajnostni urbani razvoj
– 17 mrd iz ERDF
– 1.5 mrd iz ESF
– Več kot 960 celostnih urbanih strategij

• krepitev zmogljivosti – URBACT III in
Urban development network
• Inovativnost in eksperimentiranje – Urban Innovative Action
• znanje/podatkovne baze za oblikovanje politike - Urbana agenda
za EU, JPI Urban Europe, JRC, ESPON

EVROPSKA URBANA POBUDA -EUI
Kohezijska politika in mesta v 2021-2027

• Investicije v trajnostni razvoj mest
– Minimum 6% iz ERDF
– Specifični cilj (PO5) – Evropa bližje državljanom
trajnostni in celostni razvoj mest

• Minimalne zahteve za celostni teritorialni/
mestni ravoj
– Celostne teritorialne/mestne strategije
– Urbani organ, ki sodelujejo pri izbiri
operacij

EVROPSKA URBANA POBUDA - EUI
•
•

•
•
•
•

RAZLOGI ZA NOVO EVROPSKO URBANO POBUDO
Povečanje števila in intenzivnosti izzivov, s katerimi se bodo urbana
območja soočala v prihodnosti
Mesta morajo povečati sodelovanje, iskati nove rešitve, deliti
znanje, zagotavljati oblikovanje politik od spodaj navzgor
Potrebno je boljše upravljanje in večja učinkovitost
Podpora urbani agendi za EU
Odpravljanje razdrobljenosti podpore mestom
Vključitev več mest

EVROPSKA URBANA POBUDA - EUI
Glavna cilja EUI:
• okrepiti integriran in participativen pristop k trajnostnemu razvoju mest
• okrepiti povezavo med programi EU, ki nudijo podporo mestom in ostalimi
politikami EU (zlasti kohezijske politike)
EUI je sestavljena iz naslednjih treh sklopov
a) podpora krepitvi zmogljivosti; prihodnji Urbact in Urban Development Network
b) podpora inovativnim ukrepom; Urban Innovative Actions
c) podpora znanju, razvoju politike in komuniciranju: ESPON, Urban Europe JPI,
JRS, OECD, Svetovna banka, ...
Potrebna je interakcija, ki povečuje skladnost in koordinacijo med a), b) in c)

EVROPSKA URBANA POBUDA - EUI
Upravičenci:
• vsa mestna območja EU: na zahtevo tudi podpora
medvladnemu sodelovanju na področju mestnih zadev
(Urbana agenda za EU)
Predlagani proračun:
• 500 000 000 EUR sredstev za cilj „naložbe za delovna mesta in
rast“ se dodeli evropski urbani pobudi, ki jo posredno ali
neposredno upravlja Komisija – (člen 104(5) CPR)

EVROPSKA URBANA POBUDA - EUI
Težava: Pomanjkanje koordinacije in sodelovanja med ukrepi in
politikami
• Upravičenci se trudijo, da bi razumeli, kdo kaj počne
• Učinki ukrepov niso v celoti izkoriščeni (nadgradnja/replikacija oz. prenos
projektov v druga okolja)
• Neizkoriščen potencial je v skupnih ciljih in ukrepih:
–
–
–
–

UIA
URBACT
Mreže za razvoj mest (Urban Development Network
v ukrepih, ki jih podpira kohezijska politika (preko več kot 950 integriranih
strategij mestnega razvoja), ki se izvajajo na terenu itd

EVROPSKA URBANA POBUDA - EUI
REŠITEV:
• oblikovanje podpornih usmeritev EUI za večjo preglednost, predvidljivost
in skupno razumevanje - en primer: prenos inovativnih rešitev, razvitih prek
mrež za krepitev zmogljivosti
• vzpostavitev nacionalnih kontaktnih točk EUI - vzpostavitev mreže
strokovnjakov po vsej EU, kjer ima vsaka država članica kontaktno točko, ki
mesta obvešča o programih in pobudah (povezanih z mesti) v okviru
kohezijske politike in se povezuje z upravljavci programov na ravni EU
• zmanjšanje preobremenitve s številnimi informacijami – z jasnim
pregledom dobrih praks in njihovim prenosom na ustvarjalce politike
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