EU projekt, moj projekt

Dan odprtih vrat, 18. in 19. september 2015

Vsi dogodki so brezplačni. Za določene aktivnosti so potrebne prijave. Podrobnosti o lokacijah, programih in prijavah na www.eu-skladi.si.

V Sloveniji ni občine, kjer ne
bi bil s pomočjo EU sredstev
sofinanciran vsaj en projekt.
Si že odkrila svojega?
Foto: Arhiv Slovenskega planinskega muzeja
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Slovenski planinski muzej

Predstavitev pomembnejših zgodovinskih
in aktualnih dogodkov s področja
planinstva, slovenskega planinskega
sveta ter najpomembnejšega delovanja
Slovencev v njem
Okvirna vrednost projekta: 2,9 milijona evrov
Okvirni EU prispevek: 1,5 milijona evrov
S projektom je predstavljeno zgodovinsko
in aktualno dogajanje Slovencev na področju planinstva in gorništva, hkrati pa ta
pomembno prispeva k obisku Mojstrane.

Arhiv Planinske zveze Slovenije
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Aljažev dom v Vratih

Foto: Arhiv PD Škofja Loka

3

Posodobitev Aljaževega doma v Vratih
Okvirna vrednost projekta: 146.000 evrov
Okvirni EU prispevek: 81.000 evrov
Dom predstavlja pomembno planinsko
učno središče za vzgojo alpinistov, gorskih
reševalcev in vodnikov.
Lokacija: Aljažev dom v Vratih

Dom na Lubniku

Foto: Arhiv Planinske zveze Slovenije
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Koča pod Bogatinom

Foto: Arhiv PD Tržič
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Planinski dom na Zelenici

Foto: Lojze Kališnik/Arhiv PZS
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Planinska koča na Uskovnici

Obnova doma na Lubniku in izgradnja
čistine naprave

Čistilna naprava za odpadne vode na
Koči pod Bogatinom

Obnova kuhinje in gostinskega dela v
Koči na Zelenici

Čistilna naprava za odpadne vode na
Koči pod Uskovnico

Okvirna vrednost projekta: 134.000 evrov
Okvirni EU prispevek: 62.000 evrov

Okvirna vrednost projekta: 65.000 evrov
Okvirni EU prispevek: 35.000 evrov

Okvirna vrednost projekta: 76.000 evrov
Okviren EU prispevek: 76.000 evrov

Okvirna vrednost projekta: 37.000 evrov
Okvirni EU prispevek: 19.000 evrov

Obnova doma na Lubniku skrbnikom
omogoča, da so iz sezonskega prešli na
celoletno obratovanje. Dom je sedaj za
obiskovalce odprt praktično vse leto.

Z zgrajeno čistilno napravo za odpadne
vode se je izboljšalo počutje obiskovalcev
in olajšalo delo oskrbnikov. Že v letu
obnove so presegli načrtovan obisk.

V okviru projekta so zgradili čistilno
napravo za odpadne vode, s katero sedaj
učinkovito skrbijo za zmanjšanje neugodnih
vplivov odpadnih vod iz planinskega objekta
na vire dragocene pitne vode.

Lokacija: Dom na Lubniku

Lokacija: Koča pod Bogatinom

Z naložbo je omogočena celostna
gostinska ponudba, ki predstavlja osnovo
za nadaljnji razvoj koče v smeri gorniškega
učnega centra. Turistična ponudba je
sedaj v skladu z zahtevami in pričakovanji
obiskovalcev, kar se kaže tudi v njihovem
povečanem številu.

Lokacija: Mojstrana

Pravkar izbiram tistega, ki ga želim
obiskati na www.eu-skladi.si.

Lokacija: Planinska koča na Uskovnici

Lokacija: Planinski dom na Zelenici

Programi čezmejnega
sodelovanja
2014-2020
EU projekt,
moj
projekt
Dan odprtihprogrammes
vrat, 18. in 19.
september 2015
Cross-boarded cooperation
2014-2020
EVROPSKA UNIJA

Foto:Arhiv PD Radovljica

Foto: Arhiv SVRK

Foto: Tamino Petelinšek

Foto: Bojana Lukan

Foto: Aleksander Ostan

EVROPSKI STRUKTURNI IN
INVESTICIJSKI SKLADI

Foto:Tomo Jeseničnik

N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST
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Valvasorjev dom pod Stolom

8

Nordijski center Planica

Obnova in posodobitev Valvasorjevega
doma pod Stolom

Center za smučarske skoke in polete
Planica ter Center za smučarske teke

Okvirna vrednost projekta: 100.000 evrov
Okvirni EU prispevek: 55.000 evrov

Okvirna vrednost projekta: 47,4 milijona evrov
Okvirni EU prispevek: 33,7 milijona evrov

Z naložbo se je bistveno povečal obisk
postojanke, v kateri se lahko sedaj
izvajajo otroški tabori, usposabljanja za
planinske vodnike, markaciste, turne
kolesarje in druge, različna izobraževanja
ter seminarji.

Projekt z obnavljanjem kulturne in tehnične dediščine prispeva k ohranjanju
tradicije prireditev v Planici in ustvarja
podlago za razširjeno športno turistično
ponudbo Kranjske Gore, Gornjesavske
doline in Slovenije.

Lokacija: Valvasorjev dom pod Stolom

Lokacija: Planica
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Veslaški center in čolnarna Bled

Obnova veslaškega centra, ciljne
regatne arene Zaka, čolnarne v grajskem
kopališču in Starega jedra Grad ter
posodobitev informacijskega središča
Triglavska roža Bled
Okvirna vrednost projekta: 9,7 milijonov evrov
Okvirni EU prispevek: 9,7 milijonov evrov
Obnovljena in urejena infrastruktura
pomeni odlično priložnost za nadaljnji razvoj turistične ponudbe Bleda ter prispeva k
trajnostnemu razvoju kraja.
Lokacija: Bled
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Pot miru

11

Zgodovinske poti prve svetovne vojne
od Alp do Jadrana
Okvirna vrednost projekta: milijon evrov
Okvirni EU prispevek: 853.000 evrov
V okviru projekta se je obnovila nepremična dediščina soške fronte, kar
domačinom omogoča nove podjetniške
priložnosti, obiskovalcem pa rekreacijo in
nova vedenja o zgodovinskih dogodkih.
Lokacija: Kobarid

Mestna muzejska zbirka Črnomelj

12

Geopark Karavanke

Uresničitev več kot šest desetletij starih
načrtov po vzpostavitvi primernega prikaza bogate preteklosti te belokranjske
naselbine

Vzpostavitev čezmejnega geoparka med
Peco in Košuto, ki je postal del Evropske
in Globalne mreže geoparkov pod
okriljem organizacije Unesco

Okvirna vrednost projekta: 1,1 milijona evrov
Okvirni EU prispevek:

Okvirna vrednost projekta: 2,5 milijona evrov
Okvirni EU prispevek: 2,1 milijona evrov

Projekt je v mestnem jedru Črnomlja
omogočil obnovo rojstne hiše Mirana Jarca
ter vzpostavitev stalne muzejske zbirke, ki
prikazuje 3200 let preteklosti Črnomlja.

Na meji med Slovenijo in Avstrijo so v modelu
geoparka spoznali priložnost za trajnostni
razvoj in obstoječo geo turistično ponudbo
dopolnili z novimi vsebinami in infrastrukturo.

Lokacija: Črnomelj

Lokacija: Mežica
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Dom na Uršlji gori

Obnova in posodobitev planinske
postojanke na Uršlji gori
Okvirna vrednost projekta: 52.000 evrov
Okvirni EU prispevek: 28.000 evrov
S projektom so prispevali k čistosti
okolja, varčevanju z energijo, ohranitvi
kulturne dediščine, dobremu počutju
vseh planincev in izkazali spoštovanje
delu, ki so ga opravili predhodniki.
Lokacija: Dom na Uršlji gori

Foto: RRA Zeleni kras
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Park Zelenega krasa

Foto:Borut Lozej/arhiv PŠJ
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Promocija turistične ponudbe regije
Okvirna vrednost projekta: 242.000 evrov
Okvirni EU prispevek: 206.000 evrov
S projektom Park Zelenega krasa so
poenotili krovno predstavitev destinacije pod enotno tržno znamko in s tem
prispevali k povečanju prepoznavnosti
celotnega območja Zeleni kras.
Lokacija: Park Zeleni kras

Park Škocjanske jame

Foto:Luka Kastelic
16

Vlaganja v turistično infrastrukturo
Parka Škocjanske jame, obnova turističnih poti v Tihi ter Šumeči jami in Veliki
dolini v Škocjanskih jamah ter prenova
sprejemnega centra v Matavunu.
Okvirna vrednost projekta: 5 miljonov evrov
Okvirni EU prispevek: 3,5 milijona evrov
V okviru projekta se je pomembno
izboljšala ponudba parka, varstvo okolja in
varnost obiskovalcev ter zaposlenih.
Lokacija: Park Škocjanske jame

Krajinski park Strunjan

Ureditev informacijskega centra,
ozaveščanje o podnebnih spremembah,
upravljanje zavarovanih območij in
ekološko trajnostno vrednotenje solin
Okvirna vrednost projekta: 4,6 milijona evrov
Okvirni EU prispevek: 3,9 milijona evrov
Projekt je pripomogel k zaščiti naravne in
kulturne dediščine, izboljšanju infrastrukture, osveščenosti o podnebnih spremembah, ohranitvi biodiverzitete in trajnostnem odnosu do okolja.
Lokacija: Krajinski park Strunjan

Foto: M. Paternoster/MGML
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Arheološki park Emona

Prenova arheoloških parkov Rimski
zid, Emonska hiša in Zgodnjekrščansko
središče, nova muzejska predstavitev
iEmona ter izdelava načrta upravljanja
Arheološkega parka Emona
Okvirna vrednost projekta: 941.000 evrov
Okvirni EU prispevek: 800.000 evrov
Projekt prispeva k trajnostnemu in
celostnemu ohranjanju kulturne dediščine
ter njenemu povezovanju.
Lokacija: Ljubljana

Tolmin

Foto: Arhiv Kemijskega inštituta
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Preglov raziskovalni center
Kemijskega inštituta
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Krepitev raziskovalne in razvojne
dejavnosti ter povečanje
konkurenčnosti Slovenije

Nova Gorica

Okvirna vrednost projekta: 9,9 milijona evrov
Okvirni EU prispevek: 6,7 miljona evrov
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Maribor

7
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Foto: PD Prevalje
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Murska
Sobota

Ljubljana
29

Grosuplje

Krško

Ajdovščina

V najsodobnejših laboratorijih deluje
80 raziskovalk in raziskovalcev, ki jim
projekt omogoča uporabo najmodernejše
raziskovalne opreme.

Postojna
Sežana

Lokacija: Ljubljana
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Novo mesto

Ribnica

Pivka

Koper
16

Kočevje

Ilirska
bistrica

11

Črnomelj

Seznam projektov po regijah:
Foto:Matevž Kostanjšek
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Urad za meroslovje

Foto:B. Kladnik
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Domžalski dom na Mali planini

13 projektov posodobitve
infrastrukture meroslovnega sistema

Prenova glavnega objekta
Domžalskega doma na Mali planini

Okvirna vrednost projekta: 3,2 milijona evrov
Okvirni EU prispevek: 2,7 milijona evrov

Okvirna vrednost projekta: 80.000 evrov
Okvirni EU prispevek: 41.000 evrov

Naložba je prispevala h krepitvi
tehnološkega in drugega razvoja v državi
in predstavlja nujno posodobitev
slovenskega meroslovnega sistema.
Lokacija predstavitve: Ljubljana

V okviru prenove so posodobili in
obnovili del Domžalskega doma na Mali
planini, ki veliko prispeva k razpoznavnosti Velike planine kot enega redkih
ohranjenih pastirskih naselij te velikosti v
Evropi ter privablja številne obiskovalce.
Lokacija: Domžalski dom na Mali planini

Foto:Anita Kirbiš
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LQ – CELIAC

Foto: Boštjan Lah
22

Lutkovno gledališče Maribor

Foto: Arhiv Rokodelske akademije
23

Rokodelska akademija

Foto: Atrij/Splošna bolnišnica Murska Sobota
24

Urgentni center Murska Sobota

Izboljšanje kakovosti življenja bolnikov
s celiakijo na obmejnem območju med
Slovenijo in Madžarsko

Obnova minoritskega samostana
na Lentu, v katerega se je umestilo
lutkovno gledališče

Integracija rokodelstva v turistično
ponudbo in turistične strategije
čezmejnega območja

Povečanje hitrosti, učinkovitosti in
kakovosti obravnave nujnih medicinskih
primerov v Pomurski statistični regiji

Okvirna vrednost projekta: 627.000 evrov
Okvirni EU prispevek: 524.000 evrov

Okvir. vrednost projekta: 14,2 milijona evrov
Okvirni EU prispevek: 6,4 milijona evrov

Vrednost projekta: milijon evrov
EU prispevek: 846.000 evrov

Projekt LQ – CELIAC je izboljšal kakovost
življenja bolnikov s celiakijo v regiji in
postavil temelje za tesno in plodno sodelovanje v prihodnosti.

Projekt je omogočil celostno prenovo delovanja in širitev programa. Lutkovne predstave in druge vsebine so postale tako bolj
dostopne najširšemu občinstvu, dobri pogoji
dela pa so razlog za še boljše predstave.

Vrednost projekta: 6,3 milijona evrov
EU prispevek: 3,7 milijona evrov

Z izvajanjem projekta se je povečal
pretok znanja, veščin in informacij o
rokodelstvu čezmejnega območja.

Ob združitvi sekundarne in primarne službe
nujne medicinske pomoči je izboljšana
diagnostična in terapevtska obravnava za
uporabnike storitev.

Lokacija: Maribor

Lokacija: Veržej

Lokacija: Maribor

Lokacija: Murska Sobota

Gorenjska:
Slovenski planinski muzej, Mojstrana
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Arheološki park Emona - Emonska promenada, Ljubljana

V Sloveniji ni občine, kjer ne bi bil s
pomočjo EU sredstev sofinanciran vsaj en
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Preglov raziskovalni center Kemijskega inštituta, Ljubljana

projekt. Ste že odkrili vašega?
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Urad za Meroslovje, Ljubljana
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Planinski dom na Zelenici, Planinski dom na Zelenici
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Planinska koča na Uskovnici, Planinska koča na Uskovnici

7

Valvasorjev dom pod Stolom, Valvasorjev dom pod Stolom
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Nordijski center Planica, Planica

9

Veslaški center in čolnarna, Bled
Goriška:

10

Pot miru v Posočju, Kobarid
Jugovzhodna Slovenija:

11

Foto: Atelje Ostan Pavlin
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Gozdovi za mesta

Skupna revitalizacija za trajnostno
rabo urbanih gozdov
Okvirna vrednost projekta: 373.000 evrov
Okvirni EU prispevek: 315.000 evrov
S projektom se je povečala kakovost
življenja obiskovalcev in prebivalcev,
veliko pa prispeva tudi k razvoju gozdne
pedagogike.
Lokacija: Celje

Foto: Arhiv občine Podčetrtek
26

Športna dvorana Podčetrtek

Večnamenska športna dvorana za
zaokrožitev trenda intenzivnega
turističnega razvoja in ponudbe
Okvir. vrednost projekta: 3,9 milijona evrov
Okvirni EU prispevek: 1,3 milijona evrov
Dvorana omogoča večje vadbene in
tekmovalne možnosti za različne ciljne
skupine ter vključevanje športne ponudbe
v celovit turistični produkt območja.
Lokacija: Podčetrtek

Foto:Arhiv SVRK
27 Kolesarska steza Rogaška
Slatina – Podčetrtek

Kolesarska Steza Rogaška Slatina –
Podčetrtek – Bistrica ob Sotli (odsek
Podčetrtek – Imeno)
Okvir. vrednost projekta: 1,5 milijona evrov
Okvirni EU prispevek: 1,2 milijona evrov
Projekt prispeva k večji prometni varnosti
za kolesarje, pa tudi k razvoju turizma in
povezanosti z mednarodnim kolesarskim
omrežjem.
Lokacija: Rogaška Slatina – Podčetrtek

Foto: Ivo Šinkovec
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Dom na Menini planini

29

Grad Rajhenburg

Obnova planinskega doma na Menini
planini

Celostna prenova gradu Rajhenburg v
Brestanici

Okvirna vrednost projekta: 31.000 evrov
Okvirni EU prispevek: 17.000 evrov

Okvirna vrednost projekta: 5 milijonov evrov
Okvirni EU prispevek: 2,5 milijona evrov

Projekt je pripomogel k izboljšanju
nastanitvenih pogojev za obiskovalce,
povečanju števila nočitev, h kakovosti
gostinske ponudbe in zmanjšanju porabe
energije ter vplivov na okolje.

Prenova in programi oživljanja gradu
prispevajo k boljši dostopnosti kulturnega
spomenika in njegovi uporabi za razvojni
potencial regije ter varovanju in ohranjanju
kulturne dediščine.

Lokacija: Dom na Menini planini

Lokacija: Grad Rajhenburg

30 Mladinski center in hotel
Trbovlje

Projekt je prispeval k prepoznavnosti
mladinskega dela in povečanju števila
aktivnih mladih prostovoljcev.
Lokacija: Trbovlje
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LQ-CELIAC, Maribor
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Lutkovno gledališče Maribor, Maribor
Pomurska:
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Rokodelska akademija, Veržej
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Urgentni center, Murska Sobota

Gozdovi za mesta, Celje

raziskovalnih projektov.

Športna dvorana, Podčetrtek
Kolesarska steza Rogaška Slatina - Podčetrtek, Podčetrtek
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Geopark Karavanke, Mežica

28

Dom na Menini planini, Menina planina
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Dom na Uršlji gori, Dom na Uršlji gori
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Spodnjeposavska:
29

Park Zelenega krasa, Postojna/Pivka
Obalno-kraška:

15

Park Škocjanske jame, Škocjanske jame

16

Krajinski park Strunjan, Strunjan

Morda je vaša pot v službo krajša zaradi
novozgrajenih železniških tirov, cest in
avtocestnih odsekov ali pa varnejša zaradi
novih kolesarskih povezav.
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27

Notranjsko-kraška:

Morda ste med 65 000 ljudmi, ki imajo
s pomočjo evropske kohezijske politike
dostop do širokopasovnega interneta
ali pa med 300 000, ki imajo boljšo in
varnejšo oskrbo s pitno vodo.

Morda ima vaš prijatelj službo zaradi več
kot 30 000 novo ustvarjenih delovnih
mest ali pa je sodeloval v enem od 800

Savinjska:

26

Raznovrsten program za mlade in
širšo lokalno skupnost
Okvirna vrednost projekta: milijon evrov
Okvirni EU prispevek: 510.000 evrov

Mestna muzejska zbirka, Črnomelj

Podravska:

Koroška:

Foto: Ines de Gama

Foto: Boštjan Colarič

Osrednjeslovenska:

1

Grad Rajhenburg, Krško
Zasavska:

30

Mladinski center in hotel Trbovlje, Trbovlje

Kje vse evropska kohezijska politika
v Sloveniji pušča svoje odtise, lahko
odkrivate v petek in soboto 18. in 19.
septembra 2015 po Sloveniji.
Vsi dogodki so brezplačni. Za določene
aktivnosti so potrebne prijave.
Podrobnosti o lokacijah, programih in
prijavah na www.eu-skladi.si.

Dosežki evropske kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2007–2013

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

Nove priložnosti financiranja projektov evropske
kohezijske politike v Sloveniji za obdobje 2014–2020

19.700+ subvencioniranih delovnih mest za brezposelne

3,2 milijarde evrov sredstev iz Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada odpira nove priložnosti, ki izboljšujejo
življenjski standard državljank in državljanov Republike Slovenije

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

Novosti

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

Večji poudarek na rezultatih
Jasnejši in merljivi cilji za lažje ugotavljanje odgovornosti.

Krepitev urbane razsežnosti in boj za
socialno vključenost
Minimalni znesek ESRR, namenjen za celostne projekte v mestih, in ESS za
podporo marginaliziranim skupnostim.

Povezava z gospodarsko reformo
EK lahko začasno prekine financiranje za državo članico, ki ne izpolnjuje
gospodarskih pravil EU.

Slovenija je razdeljena na dve kohezijski regiji

15 medpodjetniških izobraževalnih centrov

Finančna razdelitev med regijema je določena in dokončna.

10 urgentnih centrov

Železniška, prometna in pomorska
infrastruktura

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

Evropska sredstva ne nadomeščajo nacionalnih
sredstev
Evropska sredstva nacionalna sredstva dopolnjujejo.

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

Oblikovanje enotne vstopne točke
Tako bodo vsi vsi relevantni podatki za potencialne upravičence zbrani na enem
mestu.

Ni vnaprejšnje razporeditve sredstev po resorjih
oziroma regijah
Tako bo omogočena konkurenca med projekti. Prednost bodo imeli tisti, ki bodo
bolj izpolnjevali zastavljene kriterije in dokazovali sinergijske učinke.

150.000 prebivalcev več priključenih na javni kanalizacijski sistem
300.000+ prebivalcev deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo
Povečanje števila aglomeracij opremljenih z odvajanjem in čiščenjem za

več kot 40

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

Evropski socialni sklad

Ta znesek je skoraj štirikrat večji kot v obdobju 2007–2013.

Možnost odprtih razpisov, e-kohezije, standardizacija postopkov, standardni
stroški, itd.

Varstvo okolja – področje voda

Evropski sklad za regionalni razvoj

Slovenija bo finančnim instrumentom namenila
438 milijonov evrov

Skrajšanje povprečnega časa posamičnega sodnega
postopka za 4,2 meseca

varnejšim vodovodnim sistemom

650+ zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov

Za boljše rezultate bodo sredstva evropskih in investicijskih skladov kombinirana
s povratnimi viri.

Uvajanje številnih poenostavitev

154.200+ prebivalcev s kakovostnejšim in

Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost

Uvedba mehanizmov za spobujanje boljših
rezultatov

vključenih v usposabljanje in izobraževanje

v aglomeracijah manjših od 2000 PE

Vir financiranja:

Za učinkovito koriščenje evropskih sredstev in doseganje dobrih rezultatov smo
odgovorni vsi.

Kohezijski sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj

»Od zidov k vsebini«
Prednostna podpora t.i. mehkih vsebin.

Dosledno spoštovanje nacionalnih in EU pravil
Zmanjšanje stopnje napake z ničelno stopnjo tolerance do goljufij.

