Spodbujanje podjetništva
in prilagodljivosti

Trajnostna raba energije

620+ mladih raziskovalcev

Prihranek končne energije za več kot 300 GW ur

v gospodarstvu

370+ prehodov visokokvalificiranega

Povezovanje naravnih in
kulturnih potencialov

kadra v oz. znotraj gospodarstva

64.700+ posameznikov vključenih v
vseživljenjsko učenje

150+ projektov s področja turizma
20+ obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne
dediščine ter javne kulturne infrastrukture

Povečanje števila obiskovalcev za več kot 766.500
v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne
dediščine in javne kulturne infrastrukture

155.100+ m2 novih in obnovljenih športno-

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov CO2 za več kot 150.000 ton
Iz obnovljivih virov energije bo proizvedeno več kot 300 GW
Ocenjeni prihranek zaradi naložb v energetske sanacije bolnic, domov
za starejše, dijaških in študentskih domov ter stave lokalnih skupnosti
za več kot 20 milijonov EUR letno

Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela
in neaktivnih
19.700+ subvencioniranih delovnih mest za brezposelne
51 % dolgotrajno brezposelnih vključenih v ukrepe aktivne
politike zaposlovanja

6.400+ oseb, ki so pridobile nacionalno poklicno kvalifikacijo

7.100+ prejemnikov iz ukrepov
štipendijske sheme

18.600+ novo nastalih podjetij –
samozaposlitev

Ravnanje s
komunalnimi odpadki

730+ aplikativnih tehnologij,

patentov ali inovacij za potrebe
gospodarstva

Izgradnja 5 regionalnih centrov za
ravnanje z odpadki

rekreativnih površin

880+ novo ustvarjenih bruto delovnih mest

Posledično zmanjšanje nenevarnih odpadkov
za 295.000 ton na leto ter prav takšno
povečanje količin ločeno zbranih frakcij

Izobraževanje, usposabljanje in
vseživljenjsko učenje
5.100+ vključenih vzgojno izobraževalnih ustanov
510+ projektov razvoja e-vsebin
312.400+ udeležencev programov
88 % odraslih z uspešno zaključenim izobraževanjem
oz. usposabljanjem

Gospodarska razvojna infrastruktura
3 prenovljene fakultete s področja naravoslovja in tehnike
15 medpodjetniških izobraževalnih centrov
10 urgentnih centrov

Železniška, prometna in pomorska
infrastruktura

14.300+ novih širokopasovnih priključkov
90+ projektov e-storitev in e-vsebin

150+ km posodobljenih železniških prog nahajajočih se na

vseevropskih omrežjih – TEN, vključno s pokritostjo signala GSM-R
Dvig pretovora iz 8 milijonov na 14 milijonov neto ton letno

Projekti
lokalnih skupnosti

6 izvennivojskih križanj
50+ km novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih – TEN

Institucionalna in administrativna
usposobljenost

130.000+ m2 protihrupnih ograj na AC odsekih

800+ storitev e-uprave dosegljivih na svetovnem spletu

Skoraj 40 milijonov EUR nižji časovni stroški na leto zaradi
izvedenih naložb v AC

300+ oseb izobraženih s področja kakovosti in varnosti v

30+ razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih

38+ km novozgrajenih kolesarskih povezav

2.600+ predstavnikov NVO in socialnih partnerjev

20+ večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih

Povečanje zmogljivosti pretovora v koprskem pristanišču na račun
poglobitve vplovnega kanala

10+ novih rezervnih vodnih virov za manjše

vodovodne sisteme

150+ komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE

območij (nad 2 milijona EUR)

118.600+ prebivalcev priključenih na kanalizacijski sistem

zdravstvu

vključenih v usposabljanje in izobraževanje

Skrajšanje povprečnega časa posamičnega sodnega
postopka za 4,2 meseca

v aglomeracijah manjših od 2000 PE

154.200+ prebivalcev s kakovostnejšim in
varnejšim vodovodnim sistemom

Varstvo okolja – področje voda
150.000 prebivalcev več priključenih na javni kanalizacijski sistem

Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost

300.000+ prebivalcev deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo
Povečanje števila aglomeracij opremljenih z odvajanjem in čiščenjem za

več kot 40

650+ zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov

Enakost možnosti in spodbujanje
socialne vključenosti

150+ raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sodelovanjem podjetij

3.800+ ustvarjenih bruto delovnih mest za ranljive skupine

3.100+ projektov majhnih in srednjih podjetij

530+ vključenih vzgojno izobraževalnih ustanov

1.300+ novih inovacij in patentov

70.000+ otrok, ki so jim namenjeni programi dostopnosti in

5.700+ na novo ustvarjenih bruto delovnih mest

enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju

Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih v višini 1,7 milijarde EUR

14 % zmanjšanje deleža brezposelnih invalidov

Vir financiranja:

Evropski sklad za regionalni razvoj

Evropski socialni sklad

Kohezijski sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj

EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI
N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST

