Operativni program za izvajanje Evropske
kohezijske politike za obdobje 2014-2020

Ljubljana, 3. 12. 2014

Programiranje 2014-2020
 PARTNERSKI SPORAZUM (strateški dokumentvključuje pet skladov EU; vsebine treh OPjev)
 OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE
KOHEZIJSKE POLITIKE (programski dokument za
sklade ESS, ESRR in KS)
• PREDHODNE POGOJENOSTI-Predpogoji za uspešno
in učinkovito črpanje ter doseganje ciljev (skrajni rok
za izpolnitev kriterijev je 31. december 2016, AN)

Partnerski sporazum

odločba EK izdana 30. 10. 2014
• Okvir za pripravo Operativnih programov
 OP za izvajanje evropske kohezijske politike (ESRR, ESS in KS),
 Program razvoja podeželja 2014-2020 in
 Operativni program za razvoj ribištva v RS.

• Na podlagi analize potreb in potencialov postavlja
okvir za črpanje sredstev
• Slovenija bo v obdobju 2014–2020 razpolagala z
okvirno 4,118 mrd. EUR sredstev (KS, ESS, ESRR, EKSRP,
ESPR, YEI, FEAD, IPE, ETS).

• Medresorski koordinacijski odbor (spremljanje doseganja

ciljev,usklajenost ESI skladov, obravnava in potrjevanje poročil o napredku
izvajanja PS, sprememb PS,…)

Operativni program – ključna izhodišča
Skladnost s sprejetim Partnerskim sporazumom
En OP za vse tri sklade kohezijske politike
Delitev SLO na dve Kohezijski regiji
Delitev sredstev ESRR in ESS na kohezijski regiji (sredstva KS
se ne delijo)
• Povratni viri prednost pred nepovratnimi
• Prednost vlaganja v „mehke“ vsebine pred infrastrukturo
• Razrez sredstev je skladen z zahtevami iz uredb po
osredotočenosti na ključne tematske cilje (11)
•
•
•
•

Delitev SLO na dve Kohezijski regiji

Izhodišča za pripravo strateških dokumentov za
izvajanje EKP 2014-2020
• Prispevek Slovenije k doseganju ciljev Strategije EU
2020
• Uredbe EK za evropske strukturne in investicijske
sklade 2014-2020
• Usmeritve EK:
- Smernice EK za pripravo PS in OP
- Stališče služb Komisije (Position paper, 22. 11. 2013)
- Specifična priporočila Sveta EU v zvezi z NRP
Slovenije (2. 6. 2014)
• Usmeritve Vlade RS glede osredotočanja:
– zaposlovanje, RRI, gospodarstvo

Prispevek Slovenije k EU2020
Cilji EU 2020 za pametno rast
skupne javne in zasebne naložbe v
višini 3 % BDP Evropske unije v
raziskave in razvoj
20 % manj izpustov toplogrednih
plinov (TGP)
20 % delež obnovljivih virov energije
(OVE) v končni porabi
20 % povečanje energetske
učinkovitosti (URE)
75 % stopnja zaposlenosti žensk in
moških v starosti od 20–64 let
vsaj 20 milijonov manj revnih in
socialno izključenih
manj kot 10 % mladih, ki opustijo
šolanje
vsaj 40 % oseb med 30. in 34. letom
naj bi imelo visokošolsko izobrazbo
(ali enakovredno)

Sedanje stanje
2,636 % (2012)

Cilji Slovenije do 2020 (NRP)
3%

emisije v sektorju neETS 11,5 (2012)

Povečanje emisij TGP do leta 2020
glede na leto 2005 za 4%

21,5 % (2013)

25 %

Dosežen vmesni cilj za 2012:
5,7 % prihranka končne energije po
Direktivi 2006/32/ES
67,2 % (2013)

9 % prihranka energije do leta 2016
20 % izboljšanje URE do leta 2020 v
skladu z Direktivo 2012/27/ES
75 %

410.000 (2013)
4,34 % (2013)

zmanjšanje števila za 40.000 glede na
leto 2008 (360.000)
5%

40,1 %(2013)

40 %

Prednostne osi v OP
(1) Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s
pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva
(2) Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove
uporabe in kakovosti
(3) Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast
(4) Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja
(5) Prilagajanje na podnebne spremembe
(6) Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti
(7) Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti
(8) Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile
(9) Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine
(10) Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost
(11) Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,
podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev
(12-14) Tehnična pomoč

Stališča in priporočila EK - izobraževanje
• okrepiti dostopnost in vključenost v VŽU (starejši, nižje
izobraženi, manj usposobljeni),
• izpopolnjevanje spretnosti in kompetenc delovne sile ter
izboljšati odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na
potrebe trga dela
• izvajanje VKO za vse skupine delovno sposobnega prebivalstva
• izboljšanje ključnih pismenosti (bralna)
• izboljšanje kompetenc mladih, ki so ključne za potrebe trga dela
in družbe.
• odpraviti neusklajenost kvalifikacij in potreb na trgu dela s
povečanjem privlačnosti zadevnega poklicnega izobraževanja in
programov usposabljanja.

Nacionalni reformni program 2014-2015 izobraževanje
• podpora mednarodni mobilnosti študentov in
VŠ učiteljev ter vključevanjem vrhunskih
strokovnjakov iz gospodarstva in tujine.
• začetek sistematičnega spremljanja
zaposljivosti diplomantov za izboljšanje
odzivnosti sistema izobraževanja na potrebe
trga dela.
• ukrepi za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti
VŠ (visok osip, dolga doba študija)

Cilji OP – izobraževanje (I)
• Specifični cilj 1: Povečanje vključenosti manj vključenih v
vseživljenjsko učenje
Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev
kompetenc
Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za
pridobitev kompetenc
• Specifični cilj 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za
zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami
trga dela
Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja
Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili
usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli
prekvalifikacije

Cilji OP – izobraževanje (II)
• Specifični cilj 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter
podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se
mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema
Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja
Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije
prožnih oblik učenja

(10) Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost

FINANČNA SREDSTVA

Prednostna os

Skupaj ESS

KRVS ESS

KRZS ESS

208.996.759,06

116.815.743,00

92.181.016,06

Skupaj ESRR

KRVS ESRR

KRZS ESRR

20.023.290,67

10.014.152,02

10.009.138,65

Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja

Skupaj ESS

KRVS ESS

KRZS ESS

178.632.859,09

100.749.437,05

77.883.422,04

Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na
potrebe trga dela

Skupaj ESS

KRVS ESS

KRZS ESS

30.363.899,97

16.066.305,95

14.297.594,02

Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje z
razvojem izobraževalne infrastrukture

Skupaj ESRR

KRVS ESRR

KRZS ESRR

20.023.290,67

10.014.152,02

10.009.138,65

UKREPI

•Programi izobraževanja in usposabljanja za dvig splošnih in poklicnih
kompetenc za potrebe trga dela in za dvig izobrazbene ravni
•Digitalno opismenjevanje in krepitev kompetenc s področja
informacijsko komunikacijskih tehnologij
•Vseživljenjska karierna orientacija za zaposlene
•Priznavanja neformalnih in priložnostno pridobljenih znanj, spretnosti in
veščin
•Izvajanje poklicnega izpopolnjevanja in specializacije po pridobljeni
izobrazbi na področju srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja
ter višjega strokovnega izobraževanja
•Regijske štipendijske sheme in štipendije za deficitarne in specializirane
poklice
•Karierna in poklicna orientacija za mlade
•Izboljšanje mednarodne mobilnosti slovenskih študentov
•Mobilnost visokošolskih učiteljev (slovenskih na tujih visokošolskih
institucijah, tujih na slovenskih visokošolskih institucijah)
-----------------------------------------------------------------------------------------------•Novi modeli poklicnega izobraževanja in usposabljanja
•Praktično usposabljanje dijakov in študentov višjega strokovnega
izobraževanja pri delodajalcih preko spodbud delodajalcem
•Krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih za izvajanje praktičnega
usposabljanja
-----------------------------------------------------------------------------------------------•Zagotovitev ustreznih IKT odjemalcev, izgradnjo brezžičnih omrežij na
vzgojno-izobraževalnih zavodih ter razvoj optične omrežne
infrastrukture
•Nadgradnja računalniškega oblaka, storitvene, pomnilniške, HPC in
GRID ter druge omrežne in optične infrastrukture za organizacije s
področja vzgoje in izobraževanja
•Razvoj e-storitev in e-vsebin ter tehnologij za podporo uvajanja novih
pristopov v vzgoji in izobraževanju (e-šolska torba, multimedijski in
interaktivni e-učbeniki, spletne učilnice, izobraževalna TV, multimedijske
storitve itd.)

Najlepša hvala.
SVRK
http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/ekp_2014_2020/strat
eski_in_izvedbeni_dokumenti/

