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Predgovor in zahvala
Skupina Zeleni/ESZ želimo, da Evropa postane prijeten kraj bivanja za vse ob upoštevanju fizičnih omejitev našega
planeta. Zato mora Evropska unija prevzeti pobudo na področju trajnostnih naložb. Vlaganje v zeleno Evropo z najvišjo
možno učinkovitostjo rabe virov in energetsko učinkovitostjo, ki ščiti in obnavlja naravne vire. Vlaganje v socialno
Evropo, ki postavlja socialno varstvo, vključenost in kohezijo v središče svojih ciljev. In vlaganje v učenje in inovativnost
v Evropi, ki omogočata inovacije ter izdelavo in uporabo rešitev za globalne izzive tega stoletja. Preglednost pri
načrtovanju in pripravi ter udeležba civilne družbe pri sprejemanju odločitev o javnih naložbah sta za nas ključna. Le s
projektom kot je Green New Deal se bo Evropa za vedno rešila iz krize.
Ko je bilo zakonodajno delo zaključeno, se je pojavila potreba po pripravi informacij o naložbenih instrumentih in
priložnostih za financiranje novih programov in pobud, da se zagotovi celotni pregled financiranja EU za obdobje
2014–2020. Presenečeni boste, kaj vse je mogoče storiti z evropskim denarjem za več trajnosti in socialne vključenosti!
Zdaj gledamo nazaj na dolgo in včasih boleče obdobje pogajanj o novih predpisih, v katerem smo bili pri odločanju
pogosto prvič v enakovrednem položaju kot države članice, in veseli nas, da smo dosegli viden uspeh.
Evropska unija več denarja kot kadar koli prej namenja trajnostnim projektom.
Okrepljeno je bilo tesno sodelovanje civilne družbe tako na lokalni kot regionalni ravni in poudarjene so bile
odgovornosti in zmogljivosti lokalnih in regionalnih akterjev. Zdaj je čas za ukrepanje! In da bi udejanjili dosežke našega
dela v Evropskem parlamentu, moramo zagotoviti jasne in pregledne informacije tistim, ki lahko sodelujejo pri pripravi
programov financiranja, razvoju in izvedbi projektov in ki lahko najbolje izkoristijo nove priložnosti na nacionalni,
regionalni in lokalni ravni. Pripravili smo ta vodnik po finančnih sredstvih Evropske unije, ki bo v pomoč pri dostopanju
do sredstev EU. Izkušnje, ki smo jih pridobili v okviru pogajanj, bi radi prenesli na lokalne in regionalne akterje, zlasti
okoljevarstvene lokalne in regionalne svetnike, interesne skupine in partnerje.
V prvi vrsti se zahvaljujemo našim partnerjem na terenu za njihovo prizadevanje, da sprejmejo izziv in se odločijo
za trajnostni evropski projekt. Prav tako bi se radi zahvalili vsem kolegom in osebju skupine Zeleni/ESZ za njihove
prispevke, posebno hvaležnost pa izražamo Elisabeth Schroedter in Nikosu Chrysogelosu za pobudo pri pripravi tega
vodnika in za njuno obsežno delo na področju izboljšanja finančnih instrumentov EU.

Rebecca Harms in Philippe Lamberts
Sopredsednika skupine Zeleni/ESZ v Evropskem parlamentu
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Evropska unija (EU) namenja znatna finančna sredstva
za projekte in ukrepe, povezane s politikami EU in
njihovim izvajanjem. Ta denar je namenjen naložbam
na številnih različnih področjih, kot so trajnostni
gospodarski razvoj, dostojno delo, raziskave in
inovacije, izobraževanje, kultura in varstvo okolja.
Nekatera sredstva se nameni državam članicam EU,
kjer jih razdelijo nacionalne ali regionalne oblasti,
nekatera sredstva pa razdeli in upravlja neposredno
Evropska komisija. Konec leta 2013 sta se Evropski
parlament in Svet Evropske unije dogovorila glede
proračuna EU za naslednje sedemletno obdobje
(2014–2020).
Velik del tega novega proračunskega načrta v skupni
vrednosti 960 milijard € je namenjen finančnim
instrumentom, programom in pobudam EU.
Ob pogajanjih o večletnem proračunu 2014–2020 so
se preoblikovali tudi naložbeni programi in finančni
instrumenti EU. V zadnjih dveh letih so Evropski
parlament in države članice v sodelovanju z Evropsko
komisijo pregledali strateški oris teh programov, jih
prilagodili trenutnim družbenim, gospodarskim in
okoljskim izzivom ter začrtali nova prednostna področja
za naslednjih 7 let naložb EU. Skupina Zeleni/ESZ
je v Evropskem parlamentu odigrala aktivno vlogo
v pogajanjih glede večletnega finančnega okvira in
reviziji skladov EU za obdobje 2014–2020.
Zavzemamo se za bolj trajnostne, integracijske, okolju
in podnebju prijazne, pregledne in poenostavljene
programe financiranja EU.
Ta priročnik mladim v EU posreduje informacije o
tem, kako se s sodelovanjem v katerem od številnih
programov EU lahko neposredno poslužujejo koristi,
ki jim jih nudi Evropa. Nudi smernice za pripravo
lastnega projekta EU. Letos se začne izvajanje novih
programov.
Želimo zagotoviti, da bodo naši dosežki pri pogajanjih
o novih programskih strategijah pomenili dejansko
spremembo v smeri več zelenih naložb EU na
ravni izvedbe. S tem priročnikom želimo lokalnim in
regionalnim akterjem, pa tudi mladim, ponuditi jasne
in pregledne informacije o načinih dostopanja do
financiranja EU za lastne projekte in ideje.

b) Kaj so evropska finančna sredstva?
Ta dokument ima 3 ključne cilje:
33 Našim lokalnim in regionalnim zelenim interesnim
skupinam, tj. lokalnim in regionalnim svetnikom in
nevladnim organizacijam (NVO), omogoča vpogled v
delovanje številnih skladov EU.
33 Mladim v EU posreduje informacije o tem, kako se
s sodelovanjem v katerem od številnih programov EU
lahko neposredno poslužujejo koristi, ki jim jih nudi
Evropa.
33 Nudi smernice za pripravo lastnega projekta EU.
a) Kako brati ta vodnik?
Poglavje 2 vključuje kratek pregled možnosti financiranja
EU po posameznih ciljnih skupinah.Tukaj boste
našli povzetek najpomembnejših informacij o vaši
upravičenosti do evropskih sredstev in seznam
programov, ki ustrezajo vašemu delovnemu področju.
Poglavje 3 nudi natančna navodila za pripravo
vašega projekta EU. Služi kot vodnik od začetnih
idej do pomembnih vidikov projektnega predloga in
proračunskega načrta.
Poglavje 4 je napisano v obliki priročnika.
Nudi celovit pregled skladov EU za obdobje
2014 - 2020, razdeljen po tematskih področjih. Tukaj
boste našli kratka pojasnila o različnih programih EU in
napotitev k dodatnim informacijam.

Sklade EU lahko v grobem razdelimo v tri skupine:
strukturni in investicijski skladi, programi in pobude
ter skladi za tretje države. Medtem ko se prvi dve vrsti
skladov dodeljujeta interno znotraj EU, je tretja skupina
skladov namenjena ukrepom zunaj EU.
Ta priročnik obravnava izrecno le prvi dve vrsti
financiranja – evropska sredstva, namenjena
financiranju v EU. Vrste financiranja iz proračuna EU
so lahko različne. Evropska sredstva se večinoma
dodeljujejo v obliki subvencij na podlagi razpisov, v
katerih se različni akterji potegujejo za podporo EU.
Ločimo lahko med dvema vrstama subvencij: akcijske
subvencije z omejenim časovnim okvirom, v katerem
se izvedejo konkretne predlagane dejavnosti, in
operativne subvencije, ki nudijo finančno podporo
rednemu delu in dejavnostim organizacije.
Poleg tega institucije EU oddajajo javna naročila, ki se
dodelijo na podlagi pozivov k oddaji ponudb za nakup
storitev, blaga ali gradenj, ki zagotavljajo delovanje
evropskih institucij in njihovih programov.
Navsezadnje obstaja tudi več drugih vrst financiranja z
evropskimi sredstvi, kot so neposredne subvencije ali
posredno financiranje preko posrednika v obliki posojil,
tveganega kapitala, zagonskega financiranja, subvencij
itd. Drug vidik razlikovanja med skladi EU je njihova
struktura upravljanja. V nekaterih primerih Evropska
komisija sama upravlja sklade, tj. pristojni oddelek
(generalni direktorat) ali zunanja agencija objavljata
razpise za zbiranje predlogov, ki kandidate pozivajo
k predložitvi projektnih predlogov, izbirata projekte,
spremljata izvajanje in ocenjujeta rezultate.
V drugih primerih se delo s skladi prenese na države
članice EU, ki nato imenujejo nacionalne ali regionalne
upravitelje. Gre za deljeno upravljanje, saj Komisija
zgolj nadzoruje izvajanje skladov, država članica pa
prevzame odgovornost za njihovo upravljanje.
To še zlasti velja za evropske strukturne in investicijske
sklade. Razpise za zbiranje predlogov objavljajo
nacionalni ali regionalni upravitelji na podlagi
operativnih programov, ki vsebujejo oris investicijske
strategije posameznega sklada ali prioritete.Pri tem se
upošteva nacionalne ali regionalne potrebe in izzive.

1) Uvod

Poslanci EP, ki delajo na področju
evropskih finančnih sredstev

1) Uvod
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c) Ključne izboljšave za bolj zeleno porabo v EU
Zeleni/ESZ za „Naložbe v ljudi, ne avtoceste“ je obrodilo
sadove: glede na prejšnje obdobje se je okrepil delež
skladov ESI za naložbe v dostojno delo, boj proti
revščini in izključevanju, pa tudi v ukrepe za boj proti
diskriminaciji. Tudi nova Kohezijski sklad in Evropski
sklad za regionalni razvoj bi morala nuditi različne
priložnosti za zelene investicije: minimalni deleži
zagotavljajo, da bo več denarja kot kadar koli prej
vloženega v spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
in energetske učinkovitosti. Čeprav nismo bili uspešni
pri prizadevanjih za popolno prenehanje financiranja
velikih cestnih projektov, nam je uspelo preprečiti
financiranje infrastruktur za fosilna goriva, kot tudi
jedrskih elektrarn. Zaradi naših dolgoletnih prizadevanj
so posvetovanja z regionalnimi in lokalnimi oblastmi,
gospodarskimi in socialnimi partnerji, kakor tudi s
civilno družbo in nevladnimi organizacijami, danes
obvezna in so predpogoj za programe in projekte.

Skupina Zeleni/ESZ obžaluje, da se je prvič v zgodovini
EU večletni proračun za obdobje 2014-2020 realno
skrčil - 85 milijard evrov manj v naslednjih sedmih letih
- in da je proračun EU še naprej odvisen od nacionalnih
prispevkov brez kakršnih koli možnosti za okrepitev
lastnih virov.
Kljub temu je močnejši položaj Evropskega parlamenta
v pogajanjih o programih financiranja skupini
Zeleni/ESZ omogočil usmeriti pregled evropskih
sredstev v bolj okoljsko, podnebju prijazno, socialno
angažirano in vključujočo smer. Čeprav je pri številnih
evropskih politikah še vedno dovolj možnosti za
izboljšave, želimo svoje uspehe deliti z vami in vas
seznaniti s ključnimi izboljšavami za bolj zeleno porabo
EU v obdobju 2014 - 2020. Evropska unija je v novem
proračunu predvidela, da bo vsaj 20 % od
960 milijard € namenjenih ukrepom, povezanih s
podnebnimi spremembami.

Skupina Zeleni/ESZ Evropskega parlamenta si
je neutrudno prizadevala za podporo EU tistim
državam članicam in regijam, ki jih je izredno visoka
brezposelnost mladih najbolj prizadela. Že v našem
poročilu o mladih iz leta 2009 smo pozvali k dodelitvi
evropskih sredstev zaposlovanju mladih, kar je
bilo končno zagotovljeno z dodelitvijo 3 milijard €
Evropskega socialnega sklada in dodatnih 3 milijard €
iz posebne proračunske postavke.

Da bi dosegli ta cilj, so bile podnebne spremembe
vključene med najpomembnejša področja porabe EU.
Poleg tega je jasen cilj naložb EU tudi povečani
prispevek k enakopravnosti spolov.

1) Uvod

Osrednja zahteva skupine Zeleni/ESZ med pogajanji
o različnih finančnih instrumentih je bila vzpostavitev
jasnih določb o horizontalnih načelih, da se v okviru
uporabe skladov EU zagotovi pomembnejša vloga
za enakopravnost spolov, nediskriminacijo, trajnostni
razvoj in podnebne ukrepe.

Načelo partnerstva je pomemben element skladov ESI,
ki ga podpira zakonsko zavezujoč evropski kodeks
ravnanja o partnerstvih. To načelo zagotavlja dejavno
udeležbo lokalnih in regionalnih oblasti, socialnih in
gospodarskih partnerjev, kakor tudi civilne družbe
in nevladnih organizacij pri strateškem načrtovanju
in odločanju glede priprave, izvedbe, spremljanja in
ocene programov financiranja.

Glavno vprašanje našega političnega delovanja je bilo
tudi vključitev civilne družbe in NVO kot partnerjev za
financiranje EU na številnih področjih, kot so socialna
vključenost, okoljski ukrepi, kulturne izmenjave,
raziskave ali pravice žensk.
Evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI), ki
predstavljajo največji del proračuna EU, so bili predmet
sprememb, ki vodijo k pristni „ozelenitvi“ kohezijske
politike in zagotavljanju trajnostnega in participativnega
načrtovanja in izvajanja naložb v lokalni in regionalni
razvoj, nizkoogljično gospodarstvo, zaposlovanje
in socialno vključenost. Politično delovanje skupine
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333 VEDNO BOLJ ZELENO!

Sodelujte! Evropa mora izkoristiti lokalno znanje,
strokovnost in izkušnje v vseh korakih izvajanja skladov
EU ter zagotoviti, da bodo investicije Unije kar se da
pregledne. Prve izkušnje iz različnih regij so pokazale
nekaj pomanjkljivosti pri uporabi načela partnerstva.
Zato vas želimo spodbuditi, da si zagotovite pravico do
sodelovanja v svoji regiji in da dejavno sodelujete pri
izvajanju skladov ESI.
Še en instrument za okrepitev sodelovanja in akterjev
na lokalni ravni je nov pristop lokalnega razvoja pod
vodstvom skupnosti. Na podlagi preteklih izkušenj
daje pristop izvajanja skladov ESI od spodaj navzgor
lokalnim akterjem na podeželju, obalnih in mestnih
območjih priložnost, da oblikujejo lastne razvojne
strategije in razvijejo lastne projekte s podporo EU.
Na področju razvoja podeželja, je skupina Zeleni/
ESZ Evropskega parlamenta v pogajanjih dosegla
naslednje: nevladne organizacije, lokalne razvojne
mreže in podeželska podjetja so še naprej upravičeni
do večine podpore iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP); 30 % EKSRP za
obdobje 2014- 2020 se investira v seznam ukrepov, ki
vključujejo ekološko kmetovanje in kmetijsko okolje;
med financirane dejavnosti so vključeni projekti
sodelovanja za kratko živilsko dobavno verigo.
Skupini Zeleni/ESZ je uspelo preprečiti, da bi nov
Program za zaposlovanje in socialne inovacije postal
orodje, usmerjeno izključno na trg delovne sile. Dosegli
smo, da sta boj proti revščini in spodbujanje socialne
vključenosti dobila vidno vlogo, da je financiranje na
voljo majhnim projektom in da se podpora usmeri k
brezposelnosti mladih.Evropski parlament, vključno s
skupino Zeleni/ESZ kot eno od gonilnih sil, je dosegel
večji dostop do vlaganja v kulturo in medije v okviru
programa Ustvarjalna Evropa. Poleg tega nam je
uspelo zaščititi možnosti financiranja za manjše
projekte in obvarovati aktivnejšo promocijo kulturne in
jezikovne raznolikosti. Skupina Zeleni/ESZ je vodila
aktivno kampanjo za razširitev programa Evropa za
državljane. Menimo, da ima pomembno vlogo pri bolj
demokratični in participativni Uniji. Zmanjšan proračun
in osiromašen program v tekočem obdobju sta
zamujena priložnost.

Razpoložljiv proračun se nam zdi premajhen
glede na velik potencial, ki jo ima ta vrsta
podpore.
Glede preoblikovanja programa LIFE za okolje in
podnebne ukrepe je treba izpostaviti dva vidika
kot zelena uspeha: Prvič, v novem obdobju bo
izbor financiranja projektov temeljil na kakovosti
in ne na vnaprej določeni nacionalni dodelitvi.
To omogoča učinkovitejšo rabo denarja EU za
projekte z najprimernejšimi vplivi na varstvo
okolja in podnebno prilagoditev/blažitev.
Drugič, projekti s področja biotske raznovrstnosti
bodo deležni višjega sofinanciranja s strani
Komisije, s čimer se olajša izvedba projektov s
področja biotske raznovrstnosti, za katere je bilo
težko dobiti dodatna sredstva.
V pogajanjih o pripravi novega Okvirnega
programa za naložbe v raziskave in inovacije
OBZORJE 2020 je skupini Zeleni/ESZ
v Evropskem parlamentu uspelo doseči
spremembe na številnih različnih področjih.
Uspešno smo vključili večdisciplinarne pristope in
družbene vede ter dosegli višjo stopnjo udeležbe
državljanov, končnih uporabnikov, civilne družbe
in organizacij javnega sektorja v celotnem
programu. Program podpira eko-inovacije na
številnih področjih na lokalni in mednarodni ravni
in, na našo pobudo pa bodo znanstvene objave,
pripravljene v okviru programa OBZORJE 2020,
javno dostopne.
Želimo spodbujati vse vrste akterjev civilne
družbe, socialnih podjetij in MSP, kakor tudi
lokalne in regionalne oblasti, da se aktivno
vključijo v razvoj eko-inovativnih idej in dobrih
projektov.

1) Uvod

2

2) Evropska sredstva po ciljnih skupinah
To poglavje vključuje pregled evropskih sredstev.
Najpomembnejša finančna orodja so povzeta na nekaj
straneh in razvrščena po ciljnih skupinah.

2) Ciljne skupine

a) Lokalni in regionalni svetniki
EU lokalnim in regionalnim interesnim skupinam
priznava pomembno vlogo, ki jo imajo pri uvajanju
sprememb. Novo obdobje financiranja EU javnim
akterjem na lokalni in regionalni ravni nudi široke
možnosti za začetek in izvedbo projektov in ukrepov
na lokalni ravni. Podpora lahko vključujejo ukrepe,
kot so krepitev zmogljivosti, financiranje programov
za dostojno delo, socialna vključenost in boj proti
diskriminaciji, vzpostavitev lokalnih pobud za trajnostni
razvoj ali naložbe v lokalno infrastrukturo.
Skladi ESI nudijo najpomembnejše možnosti
financiranja za lokalne in regionalne svetnike.
Ta sredstva imajo skupni seznam načel za njihovo
izvajanje (uredba o skupnih določbah), obseg
dejavnosti v vsaki regiji (in državi članici) pa je
opredeljen v operativnih programih.
Glavni cilj Evropskega sklada za regionalni razvoj je
spodbujanje trajnostne rasti ter krepitev gospodarske,
socialne in teritorialne kohezije. Ponuja financiranje
na številnih področjih, na primer naložbe v lokalne
infrastrukture (npr. projekti energetske učinkovitosti
v javnih stavbah) in razvoj strategij na področju
trajnostnega razvoja urbanih območij (npr. koncept
trajnostne mestne mobilnosti ali strategije za
zmanjšanje CO2).
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo nudita podporo
podeželskim in obalnim skupnostim pri njihovem
soočanju z ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi izzivi.
Javni organi lahko postanejo upravičenci za
naložbe EKSRP ali ESPR za izvajanje ukrepov
za zmanjševanje revščine, socialno vključenost in
svetovalne storitve za kmete/ribiče in podjetnike na
zadevnem območju.
Evropski socialni sklad spodbuja posodobitev javnih
storitev in krepitev institucionalnih zmogljivosti.

Katere organizacije zajema opredelitev NVO?
Poleg tega financira projekte za enakopraven dostop
do izobraževanja, podpira delo služb za zaposlovanje
in boj proti brezposelnosti mladih.
Mehanizem CLLD daje lokalnim svetnikom na
podeželskih, obalnih in mestnih območjih možnost, da
aktivneje sodelujejo z lokalnimi interesnimi skupinami.
Ta instrument nudi podporo pri postavitvi celovite
lokalne razvojne strategije s pristopi od spodaj navzgor
in zagotavlja finančno pomoč za izvajanje načrtovanih
projektov.
Prvič so države članice dolžne investirati 5 %
Evropskega sklada za regionalni razvoj v trajnostni
razvoj urbanih območij, zaradi česar bodo evropska
mesta deležna finančne podpore za soočanje s
socialnimi, ekonomskimi, ekološkimi, demografskimi in
podnebnimi izzivi. Medtem ko so v nekaterih državah
članicah in regijah ta mesta že vnaprej določena v
operativnih programih Evropskega sklada za regionalni
razvoj, se v drugih organizirajo razpisi za projekte
trajnostnega razvoja mestnih območij.
Področje evropskega teritorialnega sodelovanja
nudi podporo za sodelovanje med občinami. Poleg
tega odpira možnosti za izmenjavo dobrih praks in
oblikovanje pobud na različnih področjih, kot so kultura,
trajnostni turizem ali trajnostna mestna mobilnost.
Pomembne institucije za uresničevanje regionalnih
projektov, financiranih iz sredstev skladov ESI, so
posebni podporni instrumenti JASPERS, JESSICA in
ELENA. Ti podporni instrumenti nudijo pomoč v fazi
priprave večjih projektov, projektov razvoja mestnih
območij in naložb v trajnostno energijo.
Drugi skladi EU, ki so potencialno zanimivi za lokalne
in regionalne svetnike, so na voljo na evropski ravni in
jih neposredno upravlja Evropska komisija.
Cilj teh programov je običajno podpora projektom z
evropsko razsežnostjo.
Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije
spodbuja razvoj in preskušanje inovativnih orodij in
pristopov v sektorju zaposlovalne in socialne politike.
Program za zaposlovanje in socialno solidarnost

javnim organom lahko ponudi usposabljanje za boljše
izvajanje zakonodaje EU. V okviru programa EURES
službe za zaposlovanje lahko koristijo ugodnosti
partnerstev za sodelovanje in uporabljajo podporna
orodja za iskalce zaposlitve v vsej EU.
Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim nudi
pomoč pri izvajanju lokalnih in regionalnih podpornih
shem, zagotavljanju hrane za najbolj ogrožene,
oblačil in drugih osnovnih dobrin za brezdomce in za
materialno prikrajšane otroke.
Pomoč se lahko nanaša tudi na spremljevalne ukrepe,
kot so dejavnosti za socialno integracijo ali ukrepi za
učinkovitejšo rabo lokalnih prehranjevalnih verig.
Program Evropa za državljane podpira projekte
povezovanja mest in mreže mest za spodbujanje
demokratičnega sodelovanja in udeležbe družbe pri
oblikovanju politik EU.
Program za pravice, enakost in državljanstvo nudi
lokalnim in regionalnim javnim akterjem priložnost
za sodelovanje v dejavnostih mreženja med
organi, specializiranimi za pravice državljanov EU,
enakopravnost spolov in boj proti diskriminaciji na
evropski ravni. Poleg tega lahko akterji koristijo
dejavnosti usposabljanja, vključno z izmenjavo osebja
ali usposabljanja učiteljev.
Enako velja za Program pravosodja na področju
pravic žrtev in programov preprečevanja uporabe
drog in širjenja informacij. Program za azil, migracije
in vključevanje zagotavlja podporo lokalnim in
regionalnim oblastem za integracijo različnih vrst
priseljencev.
Program LIFE podpira občine pri izvajanju projektov
varstva okolja, podnebnih ukrepov in s tem povezanih
vprašanj, kot so zmanjšanje hrupa ali spodbujanje
krožnega gospodarstva. Poleg tega LIFE lahko podpre
sodelovanje organov oblasti na področju preventivnih
ukrepov v obliki tako imenovanih povezanih projektov.

Novo zasnovani program OBZORJE 2020 za investicije
v raziskave in inovacije spodbuja tesnejše sodelovanje
državljanov, končnih uporabnikov, civilne družbe
in organizacij javnega sektorja. Najpomembnejše
možnosti financiranja za lokalne oblasti so v okviru
programskih sklopov Družbeni izzivi in Znanost v
družbi. Mehanizem Unije na področju civilne zaščite je
instrument EU za spodbujanje učinkovitejših sistemov
za preprečevanje in odzivanje na naravne nesreče in
nesreče, ki jih povzroči človek. Za lokalne oblasti je ta
instrument zanimiv, saj zadeva ukrepe za pripravljenost
na nesreče in njihovo preprečevanje.
Dodatne informacije
Odbor regij je uradni organ za zastopanje evropskih
regij v EU. Na njegovi spletni strani so na voljo dodate
informacije o dejavnostih EU v regijah in kontaktne
informacije vaših lokalnih predstavnikov.
33 http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx
Evropsko inovativno partnerstvo za pametna mesta
in skupnosti je platforma za razvoj in izmenjavo
inovativnih rešitev za glavne okoljske, družbene
in zdravstvene izzive, s katerimi se danes soočajo
evropska mesta.
33 http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
Mreža lokalnih svetnikov Evropske zelene stranke
33 http://europeangreens.eu/local-councillors-network
Konvencija županov je vseevropsko združenje lokalnih
in regionalnih oblasti, ki so se prostovoljno obvezale k
povečanju energetske učinkovitosti in rabi obnovljivih
virov energije na svojem ozemlju:
33 http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
b) Nevladne organizacije (NVO)
Nevladne organizacije so dejavne tako rekoč na vseh
področjih družbe in so posledično prisotne na večini
področij, ki jih zajema financiranje EU.
Zato so nevladne organizacije upravičene do velikega
dela finančnih instrumentov EU. V tem delu bomo
predstavili le najpomembnejša orodja.

Opredelitev NVO ni zelo jasna, ker ne gre za pravni
pojem. Katere organizacije štejejo za nevladne
organizacije ali organizacije civilne družbe za namene
financiranja EU je določeno le v posameznem pozivu
za zbiranje predlogov. Vendar pa Komisija v „Vodniku
po financiranju EU za začetnike“ ponudi seznam
skupnih značilnosti nevladnih organizacij, ki vam bodo
v pomoč pri samoopredelitvi:
„Nevladne organizacije niso ustanovljene z namenom
ustvarjanja dobička (čeprav imajo lahko plačane
zaposlene in sodelujejo v profitnih dejavnosti, dobička
ne razdelijo med člane). Nevladne organizacije so
prostovoljne. Nevladne organizacije morajo biti do
neke mere formalno ustanovljene ali institucionalizirane
(npr. statut ali drugi upravni dokument, ki določa
njihovo poslanstvo, cilje in obseg), saj so odgovorne
za svoje člane in donatorje. Nevladne organizacije
so neodvisne, še zlasti od vlade, oblasti, političnih
strank ali trgovskih organizacij. Nevladne organizacije
niso same sebi namen, kar zadeva cilje in povezane
vrednote. Njihov cilj je služiti javnosti kot celoti ali
posebni skupini ljudi.“
(Evropska komisija, 2012: Beginners Guide to EU
funding\Vodnik po financiranju EU za začetnike, str. 12)
Nevladne organizacije so upravičene do dveh različnih vrst
evropskih finančnih sredstev: Subvencije za ukrepe in
subvencije za poslovanje
Subvencije za ukrepe nevladnim organizacijam
zagotavljajo sredstva za projekte z omejenim trajanjem,
v okviru katerih se izvajajo predlagane specifične
dejavnosti. To so lahko projekti evropske razsežnosti
z namenom ustvariti evropsko dodano vrednost
ali projekti v okviru nacionalnega, regionalnega ali
lokalnega konteksta, ki npr. spodbujajo trajnostni
razvoj, ustvarjajo dostojno delo ali spodbujajo socialno
vključenost. Subvencije za poslovanje zagotavljajo
podporo za redne dejavnosti organizacije civilne
družbe. Te subvencije se zagotovijo na podlagi analize
ciljev organizacije, obsega dejavnosti in njihove
združljivosti s splošnimi evropskimi interesi in politiko
EU.

Načelo partnerstva: nova priložnost za
sodelovanje v regionalnem in lokalnem razvoju
Načelo partnerstva, ki ga podpira pravno zavezujoč
Evropski kodeks ravnanja glede partnerstva, je nov
element skladov ESI.
To načelo zagotavlja dejavno udeležbo lokalnih
in regionalnih oblasti, socialnih in gospodarskih
partnerjev, kakor tudi civilne družbe in nevladnih
organizacij pri strateškem načrtovanju in odločanju
glede priprave, izvedbe, spremljanja in ocene
programov financiranja. Skupina Zeleni/ESZ v
Evropskem parlamentu verjame, da so regije in
lokalne skupnosti ključne za trajnostni razvoj.
Aktivno vključevanje in krepitev lokalnih društev
je močna dodana vrednost za pripravo in izvedbo
razvojnih strategij. Želimo vas spodbuditi, da se v
izvajanje skladov ESI ne vključite le kot upravičenci,
ampak da sodelujete kot partnerji pri spremljanju in
ocenjevanju na regionalni in lokalni ravni.
To lahko poteka v okviru nadzornih odborov, kakor
tudi v okviru lokalnega razvojnega pristopa, t. i.
Lokalni razvoj pod vodstvom skupnosti (CLLD).
CLLD je metoda izvajanja skladov ESI s pristopom
od spodaj navzgor, ki interesnim skupinam na
podeželju, obalnih in mestnih območjih omogoča
večjo udeležbo in pomembnejšo vlogo.
Na podlagi preteklih izkušenj daje pristop izvajanja
skladov ESI od spodaj navzgor lokalnim akterjem na
podeželju, obalnih in mestnih območjih priložnost,
da oblikujejo lastne razvojne strategije in razvijejo
lastne projekte s podporo EU.
V času objave tega vodnika (februar 2014) priprava
in pogajanja operativnih programov za izvajanje ESIskladov v regijah še potekajo.
Uspeh prenove skladov je v veliki meri odvisen od
njihovega izvajanja in aktivne uporabe na terenu.
Zato vas pozivamo, da:

Sodelujete v postopku oblikovanja
regionalnega upravnega organa
Se obrnete na Komisijo, če vaše oblasti ne
upoštevajo pravil
Pozovete Komisijo, da vztraja pri spoštovanju
horizontalnih načel (enakopravnost spolov, boj
proti diskriminaciji, trajnost)
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Najpomembnejše možnosti financiranja EU za nevladne
organizacije
Kot je navedeno zgoraj, lahko organizacije civilne
družbe in nevladne organizacije igrajo vidnejšo
vlogo pri financiranju EU v obdobju 2014–2020. Več
programov financiranja vključuje nevladne organizacije
kot upravičence, načelo partnerstva in pristop CLLD
pa sta tlakovala pot aktivnejši udeležbi nevladnih
organizacij pri izvajanju, spremljanju in odločanju o
skladih ESI na regionalni in lokalni ravni. Poleg tega so
nevladne organizacije prvič izrecno vključene kot možni
upravičenec tehnične pomoči s ciljem razvoja potrebne
institucionalne zmogljivosti za izvajanje programov.
Od vseh Evropskih strukturnih in investicijskih skladov
Evropski socialni sklad nudi najbolj zanimive možnosti
financiranja za nevladne organizacije.

2) Ciljne skupine

V novem obdobju bodo dejavnosti financiranja
bolj upoštevale boj proti revščini in izključevanju
in protidiskriminacijskim ukrepom. Poenostavljeni
postopki financiranja bodo majhnim nevladnim
organizacijam olajšali prijavo za podporo projektu.
Osrednji instrument EU za podporo nevladnim
organizacijam je program Evropa za državljane.
Zagotavlja subvencije za poslovanje nevladnih
organizacij na področju evropskega spomina in
vključevanja državljanov v demokratično življenje EU.
Poleg tega program Evropa za državljane pomaga
nevladnim organizacijam pri izvedbi projektov za širok
spekter dejavnosti, povezanih z EU, ki združujejo
državljane in omogočajo njihovo sodelovanje
v postopku oblikovanja politik EU. Program za
zaposlovanje in socialno solidarnost podpira razvoj,
preskušanje in uvajanje novih rešitev za trenutne
socialno-ekonomske izzive v državah članicah EU.
Zagotavlja subvencije za poslovanje nevladnih
organizacij in mrež, ki delujejo na področju spodbujanja
socialnega vključevanja in zmanjševanja revščine.
Podprogram Kultura (del programa Ustvarjalna Evropa)
podpira organe, ki so dejavni na evropski ravni na
področju kulture, in spodbuja posebne ukrepe za
spodbujanje medkulturnega dialoga in vzajemnega
razumevanja v EU. Ti ukrepi naj bi izpostavili bogastvo
in raznolikost evropskih kultur.
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c) Mladi: Erasmus+
Nov Sklad za azil, migracije in vključevanje zajema
podporo ukrepom glede azila, zakonitih migracij
in integracije državljanov tretjih držav, kakor tudi
postopkov vračanja. Nevladne organizacije so na
splošno upravičenke, dodatne informacije pa so
odvisne od natančnejših nacionalnih programov za
dodelitev sredstev. Nevladne organizacije želimo
spodbuditi k aktivnemu sodelovanju pri oblikovanju teh
programov in pripravi držav članic, da dajo večji pomen
podpori in vključevanju beguncev. Program LIFE je
pomembno finančno orodje za okoljske nevladne
organizacije. V programskih sklopih Okolje in Podnebni
ukrepi nudi subvencije za poslovanje in ukrepe.
Novo zasnovani program OBZORJE 2020 za investicije
v raziskave in inovacije spodbuja tesnejše sodelovanje
državljanov, končnih uporabnikov, civilne družbe
in organizacij javnega sektorja. Najpomembnejše
možnosti financiranja za nevladne organizacije so v
okviru programskih sklopov Družbeni izzivi in Znanost
v družbi. Vendar pa se nevladne organizacije lahko
potegujejo tudi za financiranje v okviru programov
za vodilni položaj v industriji, kjer je treba financirati
dejavnosti za zagotavljanje boljšega povezovanja
družbenih skrbi.
Osrednje platforme NVO na evropski ravni:
Evropski mladinski forum je platforma 99 mladinskih
organizacij v Evropi
33 http://www.youthforum.org
Zelenih 10
33 http://www.green10.org
Socialna platforma – Platforma evropskih socialnih
nevladnih organizacij
33 http://www.socialplatform.org
Evropska mreža za boj proti revščini
33 http://www.eapn.eu/en
Evropska mreža proti rasizmu
33 http://www.enar-eu.org

Erasmus+ je novi okvirni program EU za financiranje
na področju izobraževanja in usposabljanja, mladih in
športa, ki združuje najbolj priljubljene programe EU za
mlade: Erasmus, Leonardo in Mladi v akciji.
Erasmus+ naj bi zagotavljal podporo več kot štirim
milijonom Evropejcev za študij, usposabljanje, delovne
izkušnje ali prostovoljno delo v tujini v naslednjih
sedmih letih.
Leonardo da Vinci nudi priložnosti za mlade na
področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja za
pridobitev delovnih izkušenj v tujini, kar jim omogoča,
da pridobijo nova znanja ali se naučijo novih jezikov.
Prakso ali pripravništvo lahko opravljate v podjetju,
javni organizaciji, nevladni organizaciji ali instituciji
poklicnega izobraževanja v obliki učenja na podlagi
dela.
V tujini lahko bivate od dveh tednov do enega leta.
Erasmus spodbuja študente, da preživijo del svojega
študija (od tri do dvanajst mesecev) v tujini (vključno
z dopolnilnim pripravniškim obdobjem, če je to
predvideno).
Študentje lahko koristijo podporo Erasmus na vsaki
ravni študija (dodiplomska, magistrska in doktorska
raven). Program Mladi v akciji nudi priložnosti za
sodelovanje v izmenjavah mladih in prostovoljnem
delu v tujini. Financiranje je na voljo za skupine mladih
iz različnih držav, ki se srečajo za kratko obdobje (od
enega do treh tednov), da bi se udeležili programa
neformalnega izobraževanja, in za mlade, ki se
udeležujejo prostovoljnega dela v različnih državah
prek Evropske prostovoljne službe za obdobja od dveh
tednov do dvanajstih mesecev.
Trije novi finančni instrumenti, namenjeni mladim, so
Tvoja prva zaposlitev EURES, Erasmus za mlade
podjetnike in Garancijska shema za študentska
posojila.

Tvoja prva zaposlitev EURES je nov program, ki
mladim med 18 in 30 let nudi informacije in smernice
glede prakse in pripravništva v EU in delovnih mest v
sektorjih, ki se srečujejo s pomanjkanjem delovne sile.
Poleg tega vam ta program lahko zagotovi sredstva za
potne stroške za razgovor za delo v tujini ali za selitev
v tujino ob nastopu delovnega razmerja.
Pod določenimi pogoji so na voljo tudi jezikovna
usposabljanja in seminarji iz socialnih spretnosti.
Izvajanje programa upravlja regionalna ali nacionalna
služba za zaposlovanje, ki sodeluje v programih
EURES.
Program Erasmus za mlade podjetnike je zasnovan
za zagotavljanje pomoči mladim podjetnikom, ki bodo
ustanovili lastno podjetje. Poleg tega nudi pomoč s
financiranjem bivanja Erasmus v tujini, kjer se bodoči
podjetniki učijo od izkušenih podjetnikov, ki imajo malo
podjetje. Za udeležbo v tem programu morate imeti
izvedljiv poslovni načrt ali morate biti v fazi njegove
priprave ali pa svoje podjetje že imate, ampak še
ne poslujete več kot tri leta. Program je odprt za vse
sektorje.

3 Lokalni in regionalni svetniki
3 nevladne organizacije
3 Mladi

Garancijska shema za študentska posojila je nov
instrument na področju izobraževanja in usposabljanja
s ciljem študentom omogočiti udeležbo v magistrskih
programih v tujini z zagotovitvijo posojila, ki pokrije del
stroškov. Zagotavlja ugodne pogoje pri sodelujočih
bankah in posojilnicah, kot so ugodnejše obrestne
mere od tržnih in največ dvoletno obdobje pred
pričetkom vračila posojila, ki diplomantom omogoča, da
si najprej poiščejo delo.
Dodatne informacije
Na Evropskem mladinskem portalu so na voljo vse
informacije o ponudbah in priložnostih za mlade v
Evropi:
33 http://europa.eu/youth/splash_en
Eurodesk je glavni ponudnik informacij o evropskih
politikah in priložnostih za mlade in tiste, ki delajo z
njimi:
33 http://www.eurodesk.org/edesk/
© Aleksan/Shutterstock // Prilagodil: ImaginePlaces
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3) Korak za korakom do vašega evropskega
projekta
To poglavje vas usmerja pri pripravi lastnega
evropskega projekta. Pojasnjuje osrednje vidike, ki jih
je treba upoštevati pred oddajo projektnega predloga,
in vas vodi skozi pomembne faze priprave.

3) Korak za korakom

Navodila niso izčrpna in nudijo le osnovno
razumevanje postopka priprave evropskega projekta.
V zaključnem delu boste našli povezave do virov s
podrobnejšimi informacijami o oblikovanju evropskega
projekta. V tem priročniku izraz „evropski projekt“
pomeni projekt, ki se izvaja s finančno podporo EU.
EU dodeljuje finančne subvencije v postopku poziva
za zbiranje predlogov. Odvisno od programa se poziv
objavi enkrat ali večkrat letno. Običajno letni delovni
program opredeljuje prednostna tematska področja
pozivov, ki bodo objavljeni. Ti dokumenti akterjem
omogočajo, da začnejo pripravljati vloge pred objavo
poziva. Za uspešno vlogo za financiranje iz evropskih
je pomembno, da čim prej prejmete informacije o
pozivih. Na koncu tega poglavja je pojasnjeno, kje
najdete te informacije.

a) Uvodni razmislek

V prvem koraku priprave evropskega projekta, torej
še preden sprejmete odločitev, da boste zaprosili za
financiranje projekta iz evropskih sredstev, morate
razmisliti o nekaterih stvareh. Preverite splošne
predpogoje upravičenosti za sredstva EU in ravnovesje
med stroški in koristmi izvedbe vašega projekta.
Splošni predpogoji za izvedbo evropskega projekta
običajno vključujejo zadostno strokovno znanje z
zadevnega področja in finančno neodvisnost.
V pozivu k prijavi projektov bodo navedene dodatne
specifikacije o finančnih in vsebinskih zmogljivostih
upravičencev. Drugi pogoj za financiranje je, da
organizacija obstaja že vsaj tri leta in ima na voljo
dovolj lastnih sredstev, da lahko zagotovi začetno
financiranje projekta.

b) Od osnutka projekta do projektnega predloga
Ustanovitev organizacije z namenom izvedbe
evropskega projekta torej ni mogoče. Finančne
spodbude za izvedbo evropskega projekta so
zelo odvisne od obsega in upravičenih stroškov
posameznega projekta – čim večji je projekt in čim
daljše je trajanje projekta, višji so upravičeni stroški
dela in materialni stroški. Čeprav so projekti EU zelo
priljubljeni med organizacijami, se morate zavedati
njihovih precej visokih administrativnih stroškov, kar
pogosto povzroča dodatne stroške dela.
Poleg tega mora biti vaša organizacija v primeru
zamude s plačilom sposobna z lastnimi sredstvi
prebroditi obdobje zamude.
Še en pomemben vidik pri načrtovanju projektnega
predloga, ki je pogosto podcenjen, je izbira pravega
programa. Nekateri skladi EU pokrivajo podobna
tematska področja in se prekrivajo, kar zadeva
podprte dejavnosti. Zato je pomembno, da se pred
pripravo projektnega predloga razjasni, ali se finančni
instrument uporablja za ukrepe na regionalni/nacionalni
ravni ali se osredotoča na ustvarjanje evropske dodane
vrednosti. Načeloma se ena projektna zamisel lahko
uporabi za pripravo dveh različnih predlogov.
Vendar pa je treba predloge prilagoditi ciljem
zadevnega programa, da bi imeli realne možnosti za
uspeh. Splošna smernica za izbiro programov je načelo
specialnosti, tj. program, ki se teme loteva podrobneje,
naj ima prednost.
Nekateri programi, običajno tisti, ki jih je neposredno
upravljala Evropska komisija, zahtevajo sodelovanje
evropske partnerske organizacije.Vendar pa iskanje
zanesljivega in sposobnega partnerja ni vedno
enostavna naloga.
Če se želite izogniti uram brskanja po spletu in
iskanja s spletnim iskalnikom, lahko v nekaterih
primerih na uradni spletni strani programa najdete
projektne partnerje. Drugi načini iskanja projektnih
partnerjev vključujejo udeležbo na evropskih tematskih
konferencah in uporabo novejših iskalnih orodij, kot sta
Facebook in LinkedIn.

Drugi korak v pripravi evropskega projekta je priprava
osnutka projekta. Osnutek naj ne presega nekaj strani,
vsebovati pa mora naslednje podkategorije: naslov
projekta, vlagatelj/vodilni partner, cilji, načrtovane
dejavnosti, ciljna skupina, finančni načrt in kontaktni
naslov.
Osnutek nam pomaga pri konkretizaciji ideje ter služi
kot izdelek, ki ga lahko delimo s potencialnimi partnerji,
ali uporabimo, ko se obrnemo na center za pomoč.
Sam projektni predlog je treba napisati šele po objavi
poziva za zbiranje predlogov in temeljiti preučitvi
pogojev za sodelovanje in tematske osredotočenosti
poziva.Priprava projektnega predloga je zamudno
opravilo in lahko eno osebo zaposli za več tednov.
Zato je treba s pripravo predloga pričeti zgodaj ali pa
razdeliti delo med več oseb.
Seveda ima prijavni obrazec lahko drugačno obliko,
vendar pa je vedno treba podati vse zahtevane
informacije. Večina evropskih programov uporablja
t. i. eForm (eObrazec). Gre za spletno vlogo, ki
nadomešča pisne vloge.
Najpomembnejši del projektnega predloga je opis
ukrepov, ki bodo izvedeni, in pričakovanih rezultatov
teh ukrepov. Če predlog vsebuje ukrepe, ki jih program
ne zajema, ali pa vsebuje premalo ukrepov ali premalo
inovativnih ukrepov, je lahko zavrnjen.
Elementa, ki sta prav tako zelo pomembna, sta
proračun in delovni načrt. Oba morata odražati ukrepe
in pričakovane rezultate.
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c) Proračun in upravičenost stroškov
Bistveno je dobro razumevanje ključnih pojmov
projektnih predlogov:
33 Cilj projekta: izjava o merljivih zahtevah, da se projekt
smatra za uspešno izvedenega.
Cilj mora vsebovati podatke o kakovosti rezultatov
v povezavi z načrtovanim časovnim okvirom in
proračunskim načrtom.
33 Projektni ukrepi: posebni ukrepi, ki se izvedejo v
času trajanja projekta, kot so delavnice, izdaja knjige
ali priprava novega učnega načrta za izobraževalni
program.
To so osrednji sestavni deli predloga.
33 Pričakovani rezultati: rezultati projektnih ukrepov.
Lahko so materialne (gradnja cest, izobraževalno
gradivo, organizacija konference) ali nematerialne
narave (spretnosti vodenja, izmenjava izkušenj,
senzibilizacija).
33 Evropska dodana vrednost: na splošno velja, da gre tu za
projekte nadnacionalne narave, ki ustvarjajo socialne,
kulturne, ekonomske in druge koristi za čim več regij.
Zato pomembno vlogo igra razširjanje in obveščanje o
rezultatih projekta in najboljših praksah.
33 Trajnost: trajnost je ključna vrednota evropskega
financiranja, ki zagotavlja, da se bodo dosežki projekta
nadaljevali tudi po zaključku projektnega obdobja brez
dodatnega financiranja.
Zelo koristno orodje za pripravo strukturiranega
projekta je pristop logičnega okvira, pogosto okrajšan
kot Logframe. To uradno orodje omogoča shematski
prikaz vseh sestavnih delov, potrebnih za dosleden
projektni predlog, v eni matrici. Za vsako celico
zahteva določene podatke, npr. utemeljitev projekta,
kazalniki rezultatov, predpostavke in tveganja. Uporaba
Logframa je obvezna za vlogo za sredstva razvojne
pomoči EU, njegova uporaba pa se priporoča tudi pri
vseh ostalih projektnih predlogih.
Pazite, da boste predlog oddali pred iztekom roka in da
vaša vloga vključuje vse zahtevane dokumente.
To so osrednji sestavni deli predloga.

Pri finančnem načrtovanju in izračunu proračuna je
glede upravičenosti stroškov treba upoštevati nekatera
splošna pravila za financiranje z evropskimi sredstvi.
Stroški priprave projekta običajno niso upravičeni do
financiranja z evropskimi sredstvi.
Le program vseživljenjskega učenja vključuje
financiranje pripravljalnih sestankov projektnih
partnerjev.
Vsi stroški, povezani z izvedbo določenega projekta,
kot so nakup opreme, pisarniškega materiala, najem
objektov, stroški zavarovanja in stroški komuniciranja
so lahko upravičeni kot posredni stroški projekta.
Vedeti morate, da se pri nakupu izdelka opravi
amortizacija glede na obdobje uporabe in upravičen je
le delež stroškov, ki se nanaša na obdobje uporabe.
Stroški dela morajo vključevati vse povezane stroške,
tj. ne le bruto osebnega dohodka, ampak tudi
prispevek delodajalca za socialno varnost, dodatne
davke in stroške, dopust in posebna plačila. Delo
prostovoljcev ne vpliva na sofinanciranje z evropskimi
sredstvi. Še ena vrsta stroškov, ki jih lahko pokrije
financiranje z evropskimi sredstvi, so potni stroški,
dnevnice za prehrano in namestitev, kakor tudi stroški
podizvajalcev, npr. za storitve tolmačenja.
Večina projektnih skladov ne krije 100 % stroškov,
ampak sofinancira določen delež. Najvišji delež
sofinanciranja, kakor tudi natančnejša pravila glede
upravičenosti stroškov, so opredeljeni v posameznih
pozivih za zbiranje predlogov.
d) Dodatne informacije o razpisih EU
Najpomembnejša spletna stran za pozive za zbiranje
ponudb je TED (Tenders Electronic Daily). Vsebuje
podatke o vseh razpisnih dokumentih EU, dnevno se
posodablja z obvestili o javnih naročilih v Evropski uniji
in omogoča iskanje razpisov po sektorjih, državah in
regijah.
33 http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do

Poleg tega informacije o načrtovanih, odprtih in
zaključenih razpisih vsebujejo tudi uradne spletne
strani programov ali spletno stran pristojnega
generalnega direktorata.
Komisija upravlja osrednjo stran, na kateri boste našli
seznam povezav do različnih tematskih področij:
33 http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm
Če želite biti na tekočem z objavami pozivov za
zbiranje predlogov se lahko tudi naročite na novice
institucij, ki delujejo na vašem interesnem področju.
Poleg tega tudi več zasebnih organizacij nudi
strokovne informacijske storitve glede projektnih
razpisov EU.
Orodje za iskanje partnerjev
Otlas je spletno orodje za iskanje partnerjev za
mednarodne projekte na področju mladih. Organizacije
lahko v Otlas vpišejo svoje kontaktne podatke in
interesna področja ter objavijo, da iščejo partnerje za
projektne ideje.
33 https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partnerfinding/
Večina uradnih spletnih strani programov financiranja
EU vključuje tudi orodje za iskanje partnerjev.
Npr.: Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo
nudi možnost iskanja projektnih partnerjev za svoje
programe s področja izobraževanja (Erasmus,
Comenius itd.):
33 http://llp.teamwork.fr/partner_search/partner_search.
php
Iskanje projektnih partnerjev LinkedIn:
33 https://www.linkedin.com/groups/EU-ProjectsPartner-Search-2842114
Iskanje partnerjev za evropske projekte in mednarodne
projekte na Facebooku:
33 https://www.facebook.com/groups/
Partnersearch/?fref=ts
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4) Finančni instrumenti EU po
tematskih p0 dročjih

4) FINANČNI INSTRUMENTI EU

To poglavje vsebuje pregled širokega spektra
skladov EU za obdobje 2014 - 2020. Razvrščeni so
po tematskih področjih, tako da lahko takoj najdete
oddelek, ki se navezuje na vaše delovno in interesno
področje.
Vsako poglavje se začne s splošnimi informacijami o
zadevnem skladu EU in orisom pomembnih dosežkov
skupine Zeleni/ESZ Evropskega parlamenta pri
pogajanjih za novo programsko obdobje. Poleg tega so
na kratko opisane podprte dejavnosti, metode izvedbe
in splošna upravičenost.

a) Evropski strukturni in investicijski
Skladi (Skladi ESI)

V obdobju 2014-2020 je EU združila strukturne sklade
in glavne naložbene instrumente v enem regulativnem
okviru: Uredba o skupnih določbah. Ta okvir določa
skupna pravila za največje sklade Unije, naložbe
kohezijske politike v rast in delovna mesta ter orodja
za regionalni razvoj kmetijskih in ribiških skladov, za
boljšo koordinacijo rabe sredstev, povečanje sinergije
in poenostavitev njihovega izvajanja.
i) Kohezijska politika – Naložbe v rast in delovna mesta
Gospodarske in socialne razmere se med 271 regijami
EU razlikujejo. Glavni cilj kohezijske politike EU
je zmanjšati te razlike s spodbujanjem ustvarjanja
novih delovnih mest, konkurenčnosti ter trajnostne in
vključujoče gospodarske rasti. Za dosego teh ciljev bo
EU v naslednjih sedmih letih namenila več kot tretjino
svojega proračuna, približno 325 milijard €*.
Te investicije so usmerjene na evropske regije,
državljane in gospodarstva. Vse regije v Evropi
prejemajo finančna sredstva v okviru kohezijske
politike, vendar pa se proračunska sredstva dodeljujejo
skladno s stopnjo razvoja posamezne regije. Regije
so razvrščene v različne kategorije: manj razvite,
prehodne in bolj razvite regije. Znaten delež, približno
80 %, proračunskih sredstev za kohezijsko politiko, se
investira v najrevnejše regije EU.
* Opomba: vse številke, ki se nanašajo na proračun, so
izražene v cenah iz leta 2011.

Posebni podporni instrumenti za infrastrukturne
projekte JASPERS, JESSICA ELENA

(1) Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Zaradi potrebe po koncentriranju sredstev za povečanje
učinkovitosti naložb (t. i. tematske koncentracije) morajo
države članice investirati minimalni delež sredstev
v štiri ključna prednostna področja: raziskave in
inovacije, informacijske in komunikacijske tehnologije,
konkurenčnost MSP in nizkoogljično gospodarstvo.

Skupina Zeleni/ESZ Evropskega parlamenta je odigrala
pomembno in aktivno vlogo v pogajanjih s Komisijo in
državami članicami o novi kohezijski politiki EU.
Naša udeležba je zagotovila, da se z novimi predpisi
ohrani in okrepi število dobrih reformnih predlogov
Evropske komisije, kar privede do prave „ozelenitve“
kohezijske politike.
Pomembna vloga načela partnerstva za izvajanje
skladov, podkrepljenega s pravno zavezujočim
kodeksom ravnanja, zagotavlja, da so partnerji na
regionalni in lokalni ravni, socialni in gospodarski
partnerji, kakor tudi civilna družba in nevladne
organizacije aktivno vključeni v strateško načrtovanje
in pripravo, izvajanje, spremljanje in vrednotenje
programov financiranja. Poleg tega sklop določb
o horizontalnih načelih, kot so trajnostni razvoj,
enakopravnost spolov in nediskriminacija, daje našim
osrednjim političnim vrednotam pomembno mesto
v kohezijski politiki, njenem izvajanju in financiranih
projektih na regionalni in lokalni ravni. Zgrabite priložnost!

Posebni podporni instrumenti za infrastrukturne
projekte JASPERS, JESSICA, ELENA so pomembna
orodja za uresničevanje regionalnih projektov,
financiranih iz sredstev kohezijske politike EU.
Financiranje EU običajno pokrije le del stroškov
projekta. Financiranje preostalih stroškov je včasih
lahko izziv za regionalne in lokalne oblasti. Podporni
instrumenti EU obravnavajo ta problem in nudijo
pomoč v fazi priprave večjih projektov, projektov
razvoja mestnih območij in naložb v trajnostno
energijo.

ESRR je največji vir financiranja EU. Osrednji cilj ESRR
je okrepiti gospodarsko, socialno in ozemeljsko kohezijo
s spodbujanjem trajnostnega razvoja in strukturnega
prilagajanja regionalnih gospodarstev.

Kohezijsko politiko sestavljajo trije različni skladi:
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski
socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad. Poleg tega se
Evropsko teritorialno sodelovanje (ETS) in mehanizmi
EU za teritorialni razvoj financirajo iz sredstev skladov
ESI in delov kohezijske politike EU.

„Sredstva iz skladov kohezijske politike EU imajo velik
vpliv na javna vlaganja na regionalni in lokalni ravni,
zlasti med krizo. Kohezijska politika EU je pomembno
orodje za preoblikovanje Evrope na trajnosten in
socialen način. Želimo jo uporabiti za ustvarjanje
dostojnih zelenih delovnih mest, prizadevanja za
enakopravnost spolov, spodbujanje javnih storitev in
pomoč mestom, ki se prilagajajo izzivom prihodnosti.”
// Monika Vana

Minimalni delež je odvisen od kategorije regije: Manj
razvite regije namenijo vsaj 50 % tem področjem, regije
v prehodu 60 % in bolj razvite regije, 80 %. Poleg tega
morajo države članice prispevati 20 % svojih naložb za
cilje glede podnebnih prilagoditev in blažitev.
Poleg tega ESRR zajema ukrepe na področju
teritorialnega sodelovanja (čezmejno, medregijsko in
nadnacionalno sodelovanje) in obravnava posebne
teritorialne značilnosti (urbani razvoj, lokalni razvoj pod
vodstvom skupnosti). Programi so opisani v oddelkih (4)
(a) (iv) in (v).
Skupina Zeleni/ESZ Evropskega parlamenta je dosegla
ključne izboljšave za novo obdobje financiranja, ki vodijo
v bolj zelene investicijske priložnosti in pomembnejšo
vlogo konceptov trajnostnega razvoja.
Več denarja kot kadar koli doslej bo namenjenega
spodbujanju obnovljivih virov energij in energetske
učinkovitosti v stanovanjskem sektorju. Naložbe v
prometno infrastrukturo je treba konkretno zmanjšati
in delno preusmeriti v koncepte trajnostne mestne
mobilnosti.Vsaj 5 % proračuna ESRR vsake države
članice je treba vložiti v trajnostni mestni razvoj in sama
mesta lahko prevzamejo več pristojnosti za njegovo
izvajanje.

„Cilj regionalne politike EU je zmanjšati ozemeljske
razlike po vsej Evropi in spodbujati lokalni in trajnostni
razvoj. Novi ESRR bo investiral manj v obsežne
neuporabne projekte ali večnacionalna podjetja in več v
energetski prehod, socialno in solidarno gospodarstvo,
MSP in majhne infrastrukturne projekte. Trajnostne
naložbe so najboljši način izkazovanja solidarnosti EU.”
// Karima Delli

JASPERS (Skupna pomoč pri pripravi projektov v
evropskih regijah) je tehnična pomoč, ki zagotavlja
svetovanje in pomoč pri pripravi velikih projektov v
dvanajstih državah EU, ki so se EU pridružile leta
2004 in 2007. Podpora instrumenta JASPERS je
namenjena velikim infrastrukturnim projektom – npr.
železnice, voda, odpadki, energija in projekti mestnega prometa – z minimalnim skupnim obsegom
investicij v višini 50 milijonov evrov.
Dodatne informacije: 3 http://www.eib.org/products/
jaspers/index.htm?lang=en
JESSICA (Skupna evropska podpora za trajnostne
naložbe v mestna območja) je pobuda EU s ciljem
pomagati vsem regijam, da vzpostavijo strategije
za trajnostni razvoj mestnih območij in uresničitev
projektov razvoja mestnih območij z vzpostavitvijo
(ponavljajočih) finančnih instrumentov.
Dodatne informacije: 3 http://www.eib.org/products/
jessica/index.htm

ELENA (Evropska lokalna pomoč v energiji) je
instrument tehnične pomoči v podporo pripravi in
izvedbi trajnostnih energetskih projektov v mestih in
regijah.Cilj je povečanje zmogljivosti lokalnih oblasti
z zagotavljanjem svetovalnih storitev in ukrepov
finančne pomoči, kot so študije izvedljivosti in tržne
raziskave ali energetske revizije, promocija medsektorskih pristopov in spodbujanje izmenjave najboljših praks med akterji.
Dodatne informacije: 3 http://www.eib.org/products/
elena/index.htm
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Podprte dejavnosti:

a) Skladi ESI

Tematski cilji ESRR zadevajo širok spekter področij,
v okviru katerih je mogoče financiranje projektov in
dejavnosti:
33 Raziskave in inovacije (npr. raziskovalna
infrastruktura, spodbujanje poslovnih investicij v
raziskave in inovacije, socialne in ekološke inovacije,
razvoj grozdov);
33 IKT (npr. razširitev širokopasovne infrastrukture,
razvoj proizvodov IKT, e-vlada, e-učenje, e-vključenost,
e-kultura, e-zdravje);
33 Konkurenčnost MSP (npr. spodbujanje podjetništva
in uporaba novih idej v gospodarstvu);
33 Nizkoogljično gospodarstvo (npr. spodbujanje
energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih
virov energije v podjetjih, javni infrastrukturi in
stanovanjskem sektorju, pametno upravljanje energije,
spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste
območij, trajnostna mestna mobilnost);
33 Prilagajanje podnebnim spremembam in
obvladovanje tveganj (npr. naložbe za prilagajanje
podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki
temeljijo na ekosistemih, investicije za zagotavljanje
odpornosti na nesreče);
33 Varstvo okolja in učinkovita raba virov (npr. naložbe
v sektor odpadkov in vode, varstvo naravne in kulturne
dediščine, biotska raznovrstnost (Natura 2000),
zelena infrastruktura in mestno okolje, spodbujanje
ekosistemskih storitev, eko-inovacije in gospodarstvo,
gospodarno z viri);
33 Trajnostni promet (npr. TEN-T, regionalna mobilnost,
razvoj in izboljšanje okolju prijaznih (vključno z nizkimi
emisijami hrupa) in nizkoogljičnih prevoznih sistemov,
železniški sistemi, vključno z ukrepi za zmanjšanje
hrupa, pametna omrežja);
33 Zaposlovanje, socialna in izobraževalna
infrastruktura;
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Upravičenost:
33 Socialna vključenost in boj proti diskriminaciji (npr.
podpora za fizično, gospodarsko in socialno prenovo
prikrajšane skupnosti na mestnih in podeželskih
območjih, podpora za socialna podjetja, naložbe
v okviru strategij lokalnega razvoja pod vodstvom
skupnosti);
33 Institucionalna zmogljivost javnih organov in
interesnih skupin.
Vsaka regija (ali država članica) se s Komisijo
dogovori o operativnem programu za rabo sredstev.
Ti dokumenti so trenutno (januar 2014) v pripravi in
bodo zagotovili podrobnejše informacije o prednostnih
naložbah, financiranih dejavnostih in ciljnih skupinah v
vaši regiji.
Izvedba:
ESRR spada v okvir deljenega upravljanja, kar pomeni,
da je za njegovo izvajanje pristojna država članica, pri
čemer se projekti izbirajo na regionalni ali nacionalni
ravni.Komisija le spremlja in nadzira izvajanje.
Podpora iz sredstev ESRR se pogosto izvaja v
obliki subvencij, ki se podeljujejo za sofinanciranje
posameznih projektov, običajno preko pozivov za
zbiranje predlogov.

Na splošno je do financiranja iz sredstev ESRR
upravičen širok krog akterjev:
33 lokalne, regionalne in nacionalne oblasti in upravni
organi
33 družbene, kulturne in izobraževalne ustanove,
nevladne organizacije
33 podjetja, MSP, vključno z mikro-podjetji, podjetja
socialne ekonomije ter združenja
Merila upravičenosti so podrobneje opredeljena v
pozivih za zbiranje predlogov, ki jih objavi organ za
upravljanje.
Dodatne informacije:
Uradna spletna stran ESRR:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
Seznam upraviteljev za ESRR v vaši državi ali regiji:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/
authority_en.cfm?pay=108&list=no
Iskalnik za vse operativne programe za ESRR:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/
index_en.cfm

Upravitelj pripravi pozive za zbiranje predlogov, ki so
objavljeni v nacionalnem jeziku.Poleg tega se lahko
podpora ESRR odda preko finančnih instrumentov, na
primer posrednega financiranja s posrednikom v obliki
posojila, tveganega kapitala, zagonskega financiranja
itd.
Natančnejše informacije o rabi sredstev ESRR v vaši
regiji so na voljo na spletni strani vašega regionalnega
ali nacionalnega upravitelja.Tam boste našli informacije
o razpoložljivosti sredstev iz ESRR konkretno za vaše
delavno področje, roke za tekoče in prihodnje pozive
za zbiranje predlogov in primere projektov.

© Foto: optimarc/Shutterstock // Fingerprints by Undergroundarts.co.uk // prilagodil: ImaginePlaces
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(2) Evropski socialni sklad (ESS)
ESS je osrednje orodje za izvajanje socialne in
zaposlovalne politike EU.Vlaga v človeški kapital
in deluje s financiranjem lokalnih, regionalnih in
nacionalnih projektov, ki se osredotočajo na revščino,
dostojno delo in vključenost po vsej EU. V novem
obdobju financiranja 2014–2020 se bo ESS osredotočil
na štiri osrednje cilje: ustvarjanje dostojnih delovnih
mest, spodbujanje socialne vključenosti, podpora
boljšemu usposabljanju in izobraževanju ter izboljšanje
kakovosti javne uprave.
Politično delovanje skupine Zeleni/ESZ za širše
področje delovanja naložb iz sredstev ESS je bilo
uspešno: ESS v obdobju 2014–2020 premika svoje
težišče od financiranja izključno zaposlovanja k podpori
bolj izčrpnih projektov, ki posvečajo več pozornosti boju
proti revščini in izključevanju, kakor tudi ukrepom proti
diskriminaciji.Poleg tega smo si uspešno prizadevali
za poenostavitev postopkov financiranja, s čimer bi
poenostavili prijavljanje malih NVO, in za vključitev
prosilcev za azil in beguncev v okvir sredstev ESS.
Naša kampanja za „Naložbe v ljudi, ne avtoceste“ je
obrodila sadove, zato bo delež ESS glede na celoten
obseg investicij strukturnih skladov višji kot v prejšnjem
obdobju.

33 Tematski cilj „vlaganje v izobraževanje, usposabljanje
in poklicno usposabljanje za razvoj spretnosti
ter vseživljenjsko učenje“ predvideva vlaganja v
dejavnosti, ki spodbujajo enak dostop do kakovostnega
izobraževanja, izboljšanje kakovosti in dostopa do
terciarnega in enakovrednega izobraževanja, krepitev
enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse
starostne skupine in izboljšanje ustreznosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja za trg dela. Prvič
v zgodovini se upošteva vse starostne skupine na
področju izobraževanja, od vrtca do pozne starosti.
33 Tematski cilj „krepitev institucionalne zmogljivosti
javnih organov in interesnih skupin ter učinkovita
javna uprava“ predvideva vlaganja v posebno skupino
revnejših držav članic, ki potrebujejo pomoč, da
bodo lahko čim bolje koristile ESS. Ukrepi vključujejo
krepitev zmogljivosti za javno upravo in druge
akterje, kot so organizacije, ki delujejo na področjih
izobraževanja, boja proti diskriminaciji, vseživljenjskega
učenja, vključevanja in revščine. Za podrobnejše
informacije o prednostnih področjih ESS v vaši državi
članici ali regiji se obrnite na zadevni operativni
program ESS za vašo regijo ali državo ali pa stopite v
stik z odgovornim upraviteljem.

Podprte dejavnosti:
Dejavnosti ESS je mogoče razdeliti na štiri osrednja
področja delovanja:
33 Tematski cilj „spodbujanje trajnostnega in
kakovostnega zaposlovanja in podpora mobilnosti
delovne sile” predvideva vlaganja v dejavnosti, ki
spodbujajo dostop do zaposlitve, dostojno delo,
trajnostno vključevanje na trg dela, samozaposlovanje
in podjetništvo, enakopravnost med moškimi in
ženskami, aktivno in zdravo staranje ter posodobitev
institucij na trgu dela.
33 Tematski cilj „spodbujanje socialne vključenosti,
boj proti revščini in vsem oblikam diskriminacije“
predvideva vlaganja v dejavnosti, ki spodbujajo aktivno
vključevanje, družbeno-gospodarsko integracijo
marginaliziranih skupnosti, boj proti vsem oblikam
diskriminacije, okrepljen dostop do visoko kakovostnih
storitev, socialno podjetništvo in strategije lokalnega
razvoja pod vodstvom skupnosti.

Izvedba:
Podobno kot ESRR tudi ESS sodi v okvir deljenega
upravljanja.To pomeni, da, odvisno od države članice,
ESS izvaja upravitelj na nacionalni ali regionalni ravni.
Evropska komisija zgolj spremlja njegovo izvajanje.
Sredstva iz ESS se dodeljujejo večinoma v obliki
subvencij, ki se podeljujejo v okviru pozivov za zbiranje
predlogov, ki jih organizira pristojni upravitelj.
Podpora ESS se lahko izvaja tudi z drugimi vrstami
financiranja, npr. posredno financiranje s posrednikom.
Cilj te oblike posojila ali začetnega kapitala je podpirati
nova socialna podjetja pri razvoju in iskanju naložb
za njihove dejavnosti. Natančnejše informacije o rabi
sredstev ESS v vaši regiji je na voljo na spletni strani
vašega regionalnega ali nacionalnega upravitelja.
Tam boste našli informacije o razpoložljivosti sredstev,
rokih za tekoče projekte, primere projektov in prihodnje
pozive za zbiranje predlogov ESS konkretno za vaše
projekte.

„Dosegli smo, da ESS podpira široko paleto ukrepov
za zmanjševanje revščine. ESS se ne osredotoča več
zgolj na neposredno vključevanje na trg dela, ampak
tudi na enake možnosti in udeležbo v družbo.”
// Tamás Meszerics

Upravičenost:
Več različnih organov in organizacij je lahko
upravičenih do podpore ESS:
33 Družbene, kulturne in izobraževalne organizacije;
33 Organizacije delavcev in delodajalcev, kakor tudi
organizacije, ki nudijo usposabljanja, podporo za
delavce, podporo za trg dela;
33 Nevladne in dobrodelne organizacije;
33 Javne uprave in občinske institucije;
33 Podjetja in združenja.
Merila za upravičenost so natančneje opredeljena v
pozivu za zbiranje predlogov.

Dodatne informacije:

Podprte dejavnosti::

Uradna spletna stran ESS:
33 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
Informacije o dejavnostih ESS v vaši državi ali regiji:
33 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45
Podatkovna zbirka prednostnih nalog ESS:
33 http://ec.europa.eu/social/esf_projects_117/search.
cfm

Neposredni cilj vseh projektov mora biti izboljšanje
razmer za mlade. Zlasti pa za tiste brez zaposlitve,
ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje,
vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost in
tistimi iz marginaliziranih skupnosti.
Cilj podprtih dejavnosti mora biti izboljšanje njihovega
položaja na trgu dela in dostopa do usposabljanja ali
izobraževanja. Poleg tega morajo podprte dejavnosti
zagotoviti podporo za osebe, ki opustijo šolanje, in
spodbujati socialno vključenost. Natančne dejavnosti
YEI so podrobneje opisane v operativnih programih
ESS v vsaki posamezni upravičeni državi članici ali
regiji.

(a) Pobuda za zaposlovanje mladih (YEI)
YEI spodbuja boj proti brezposelnosti mladih s
podpiranjem ukrepov za trajnostno vključevanje mladih
na trg dela. Ta instrument je osredotočen zlasti na
regije z najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih in se
izvaja kot del ESS, vendar z drugačnimi določbami
glede upravičenosti.
Skupina Zeleni/ESZ Evropskega parlamenta si
je neutrudno prizadevala za podporo EU tistim
državam članicam in regijam, ki jih je izredno visoka
brezposelnost mladih najbolj prizadela. Že v našem
poročilu o mladih iz leta 2009 smo tako pozvali k
dodelitvi evropskih sredstev zaposlovanju mladih, kar
je bilo končno zagotovljeno z dodelitvijo 3 milijard €
Evropskega socialnega sklada in dodatnih 3 milijard
€ iz posebne proračunske postavke. Med pogajanji o
tem, kako izvajati YEI, smo vztrajali pri usmerjenem
in integriranem financiranju v okviru ESS in z jasno
osredotočenostjo na najbolj prizadete mlade in ne zgolj
s poudarkom na trgu dela.
Proračun: 6 milijard €

Izvedba:
YEI je vključen v program ESS, tj. vse upravičene
države članice in regije morajo opredeliti programsko
ureditev za YEI v operativnem programu, o katerem se
dogovorijo s Komisijo.
Upravičenost:
Naslednje regije so upravičene do financiranja iz YEI:
33 Regije NUTS* ravni 2, kjer je brezposelnost mladih,
starih od 15 do 24 let, leta 2012 presegala 25 %,
Regije NUTS* ravni 2, kjer brezposelnost mladih
presega 20 % v državah članicah, kjer se je stopnja
brezposelnosti mladih zvišala za več kot 30 % v letu
2012.
33 Upravičenci YEI so lahko vsi mladi, mlajši od 25 let
in brez zaposlitve, ki niso vključeni v izobraževanje
in usposabljanje, prebivajo v upravičenih regijah,
so neaktivni ali brezposelni, vključno z dolgotrajno
brezposelnostjo, ne glede na to, ali so registrirani kot
iskalci zaposlitve.
Države članice se lahko prostovoljno odločijo za
razširitev ciljne skupine za vključitev mladih oseb,
mlajših od 30 let.
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„Trenutna visoka brezposelnost mladih v EU je
škandal! Fiskalna kriza in varčevalna politika, ki je
sledila, sta povzročili dramatičen porast stopnje
brezposelnosti med mladimi do več kot 50 % v
nekaterih državah, kot sta Grčija in Španija. Trenutno
je v Evropi brezposelnih več kot 5,3 milijonov mladih.
Če ne bomo hitro ukrepali, tvegamo izgubljeno
generacijo, ki bo odraščala v Evropi. Zeleni menimo,
da morajo mladinske politike na ravni EU vključevati
dolgoročne in stalne naložbe v kakovostna delovna
mesta in usposabljanje za mlade.” // Terry Reintke

Dodatne informacije:
Uradna spletna stran ESS za dejavnosti, namenjene
mladim:
33 http://ec.europa.eu/esf/main.
jsp?catId=534&langId=en
Več o zahtevah in pobudah skupine Zeleni/ESZ na
področju zaposlovanja mladih in s tem povezanih
vprašanj:
33 http://www.reclaimyourfuture.eu
* Nomenklatura teritorialnih enot za statistiko (NUTS) je statistični standard, ki
ga je razvila Evropska unija za sklicevanje na podrazdelke držav članic EU.
Sistem NUTS je sestavljen iz hierarhije treh ravni NUTS, ki večinoma, ne pa
vedno, ustrezajo upravnim strukturam držav članic.

a) Skladi ESI
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(3) Kohezijski sklad

Upravičenost:

Kohezijski sklad ima pomembno vlogo pri
zmanjševanju razlik v razvoju med državami članicami.
Podpira najmanj razvite članice EU (večina teh
držav se je EU pridružila leta 2004, 2007 in 2013) s
financiranjem projektov prometne infrastrukture in
spodbujanjem skladnosti z okoljskimi standardi.
Za Kohezijski sklad veljajo enaka pravila za
načrtovanje, upravljanje in spremljanje kot pri ESRR
in ESS.Pomemben del Kohezijskega sklada so
nove možnosti financiranja v korist okoljski zaščiti in
podnebni odpornosti: financiranje obnovljivih virov
energije in energetske učinkovitosti za stanovanja,
boljše varstvo okolja in prilagajanje na podnebne
spremembe, preprečevanje nesreč v škodo
ekosistema, varstvo območij Natura 2000 in izključitev
jedrskih elektrarn iz podpore. Druga pozitivna stvar
je obveznost posvetovanja z regionalnimi oblastmi,
gospodarskimi in socialnimi partnerji in civilno družbo
pri načrtovanju in izvajanju, kakor tudi vključitev pravic
invalidnih oseb pri načrtovanju.

Do podpore iz Kohezijskega sklada je upravičena
vsaka država članica z BND manj kot 90 % povprečja
EU. V obdobju financiranja 2014–2020 so te države
Bolgarija, Češka, Hrvaška, Estonija, Ciper (postopno
ukinjanje), Latvija, Litva, Grčija, Madžarska, Malta,
Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija in Slovaška.
Dodatne informacije:
Uradna spletna stran Kohezijskega sklada:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/
cohesion/index_en.cfm

Proračun: 85 milijard €

A) Skladi ESI

Proračun: 66 milijard evrov
Podprte dejavnosti:
Kohezijski sklad vlaga v 5 različnih prednostnih nalog:
33 Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v
vseh sektorjih;
33 Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam,
preprečevanje in obvladovanje tveganj na podlagi
ekosistema;
33 Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje
učinkovitosti virov;
33 Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih
grl v ključnih mrežnih infrastrukturah;
33 Spodbujanje institucionalne zmogljivosti javnih
organov in interesnih skupin;
Izvedba:
Kohezijski sklad se izvaja na nacionalni ravni prek
pristojnega upravitelja države članice. Subvencije se
dodelijo na podlagi poziva za zbiranje predlogov.

Ii) Razvoj podeželja in obalnih območij
(1) Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
EKSRP je glavni instrument EU za naložbe v
podeželska območja in kmetijski sektor.
Podeželju nudi financiranje različnih ukrepov s ciljem
spodbujanja trajnostnega gospodarskega razvoja,
socialnega in okoljskega blagostanja in spodbujanje
podnebnih ukrepov. Skupini Zeleni/ESZ je uspelo
zavarovati kritične naložbe v okviru Sklada za razvoj
podeželja za okoljsko trajnostne projekte. 30 %
sredstev v vsaki državi in regiji je treba nameniti za
zelene programe, kot so kmetijsko-okoljske sheme in
ekološko kmetovanje. Stopnja podpore za naložbe, ki
se bojujejo s podnebnimi spremembami in spodbujajo
biotsko raznolikost, bo višja in posebno podporo se
lahko zagotovi za oblikovanje kratkih dobavnih verig in
lokalnih trgov.

„Čeprav nekoliko manjši kot prej je novi Kohezijski
sklad veliko bolj zelen, osredotočen tudi na trajnostno
in okolju prijazno rast. Zaradi novih pravil, ki zahtevajo
boljšo vključenost lokalnih in regionalnih interesnih
skupin, bo podpora sklada bolj usmerjena, s čimer se
zagotovi resnično kohezijo.” // Bronis Ropé

Podprte dejavnosti:
EKSRP vlaga v naslednjih 6 prednostnih področij:
33 Prenos znanja in inovacije v kmetijstvu, gozdarstvu
in na podeželju (npr. oblikovanje baze znanja na
podeželju, raziskave in inovacije za boljše upravljanje
okolja, vseživljenjsko učenje in poklicno usposabljanje
v kmetijskem in gozdarskem sektorju);
33 Izboljšanje zmožnosti preživetja in konkurenčnosti
kmetij ter spodbujanje inovativnih kmetijskih tehnologij
in trajnostno upravljanje gozdov (npr. omogočanje
prestrukturiranja, posodobitve in povečanje
raznovrstnosti kmetij, omogočanje generacijske obnove
in prihod ustrezno usposobljenih kmetovalcev)
33 Spodbujanje organizacije prehrambne verige (npr.
predelava in trženje kmetijskih proizvodov, dobro
počutje živali in obvladovanje tveganj v kmetijstvu);
33 Obnavljanje, ohranjanje in krepitev ekosistemov,
povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom (npr.
obnavljanje, ohranjanje in povečanje biotske
raznovrstnosti, vključno z območij Natura 2000,
izboljšanje upravljanja vode in tal);
33 Spodbujanje učinkovitosti virov in podpora prehodu
na nizko emisijo ogljika in gospodarstvo, odporno
na podnebje v kmetijskem, živilskem in gozdarskem
sektorju (npr. učinkovitost rabe vode in energije, oskrba
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in raba obnovljivih virov energije, stranskih proizvodov,
odpadkov in ostankov ter drugih neživilskih surovin,
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amoniaka,
shranjevanje in zajemanje ogljika;
33 Socialna vključenost, zmanjšanje revščine in
gospodarski razvoj (npr. povečanje raznolikosti,
ustanavljanje in razvoj malih podjetij, ustvarjanje
novih delovnih mest, dostopnost, uporaba in
kakovost informacijskih in komunikacijskih tehnologij,
konkurenčnost primarnih proizvajalcev).
Ta področja ukrepanja in vrste ukrepov so podrobneje
opredeljeni v vsaki državi članici ali regiji v programih
za razvoj podeželja. Poleg tega lahko države članice
kot del svoje strategije za izvajanje določijo tematske
podprograme, ki se nanašajo na bolj specifične
dejavnosti za mlade kmete, male kmetije, gorska
območja, kratke dobavne verige, ženske na podeželju,
blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje ter
biotsko raznovrstnost. Drug pomemben element
EKSRP je pristop LEADER, orodje za vzpostavitev
lokalnih razvojnih pobud. LEADER je kratica za
„Liaison Entre Actions de Développement de
l’Économie Rurale“, kar pomeni „vezi med podeželskim
gospodarstvom in razvojnimi ukrepi”. V prejšnjih
obdobjih financiranja se je LEADER izkazal za zelo
uporabno orodje za vključevanje lokalnih interesnih
skupin v oblikovanje in izvajanje lokalnih razvojnih
strategij. V novem obdobju financiranja 2014–2020
bo LEADER ostal obvezen del programov za razvoj
podeželja, ki jih financira EKSRP. Poleg tega, enako
kot skladi ESI (ESRR, ESS, ESPR), obstaja možnost
naložb v pobude za lokalni razvoj pod vodstvom
skupnosti (CLLD).Dodatne informacije o tem novem
mehanizmu za lokalni razvoj CLLD so podane spodaj v
razdelku o teritorialnem razvoju.
Izvedba:
EKSRP sodi v okvir deljenega upravljanja, kar pomeni,
da se (odvisno od države članice) izvaja na nacionalni
ali regionalni ravni. Komisija le nadzoruje izvajanje in
odobri nacionalne in regionalne strategije izvajanja –
operativne programe. Sredstva EKSRP se dodeljujejo
v obliki subvencij na podlagi pozivov za zbiranje
predlogov.

Najvišja stopnja sofinanciranja za podporo EKSRP je:
85 % upravičenih javnih izdatkov v manj razvitih
regijah, najbolj oddaljenih regijah in manjših Egejskih
otokih. 50 % upravičenih javnih izdatkov v drugih
regijah. Države članice imajo možnost povišati stopnjo
sofinanciranja za naložbe v podnebne ukrepe in
biotsko raznovrstnost za 10 %.
Upravičenost:
Na splošno je do financiranja iz sredstev ESRR lahko
upravičena široka paleta akterjev:
33 Občinske institucije in upravnimi organi;
33 Družbene, kulturne in izobraževalne ustanove;
33 Nevladne organizacije;
33 Podjetja, MSP in združenja.
Merila upravičenosti so podrobneje opredeljena v
pozivih za zbiranje predlogov, ki jih objavi organ za
upravljanje.
Dodatne informacije:
Seznam nacionalnih ministrstev za kmetijstvo je na
voljo na:
33 http://ec.europa.eu/agriculture/use/index_en.htm
Evropska mreža za razvoj podeželja posreduje
informacije o EKSRP ter skrbi za vključevanje lokalnih
interesnih skupin v izvajanje programov in podporo
lokalnim akcijskim skupinam:
33 http://enrd.ec.europa.eu/en/home-page_en.cfm
(2) Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)
Namen ESPR je spodbujanje prehoda na bolj
trajnosten ribolov v EU, podpora povečanju
raznovrstnosti gospodarstev v obalnih skupnostih in
financiranje ustvarjanja dostojnih delovnih mest in
kakovosti življenja.
Proračun: 6,4 milijard €

„Uspelo nam je zavarovati kritične naložbe v okviru
Sklada za razvoj podeželja za okoljsko trajnostne
projekte. 30 % sredstev v vsaki državi in regiji je treba
nameniti za zelene programe, kot so kmetijsko-okoljske
sheme in ekološko kmetovanje. Stopnja podpore za
naložbe, ki se bojujejo s podnebnimi spremembami
in spodbujajo biotsko raznolikost, bo višja in posebno
podporo se lahko zagotovi za oblikovanje kratkih
dobavnih verig in lokalnih trgov.“ // skupinA Zeleni/ESZ
PODPRTE dejavnosti:
Osrednja področja naložb bodo trajnostni razvoj
ribištva, razvoj ribogojstva, nadzor ribolovnih
dejavnosti, zbiranje podatkov, pomoč za najbolj
obrobne regije, skladiščenje in celostna pomorska
politika pod deljenim upravljanjem. Drug pomemben
del v prejšnjem obdobju ribiških skladov je bila podpora
za ribiške lokalne akcijske skupine (FLAG) oziroma
partnerstva med ribiškimi akterji in drugimi lokalnimi
javnimi in zasebnimi interesnimi skupinami. Te akcijske
skupine so razvijale in izvajale strategije od spodaj
navzgor za svoje obalne skupnosti, ki so ustrezale
izzivom področja in so spodbujale trajnostni razvoj.
V obdobju 2014–2020 bo to orodje še naprej obstajalo
v okviru mehanizma lokalnega razvoja pod vodstvom
skupnosti (CLLD). Dodatne informacije o CLLD so na
voljo v nadaljevanju, v poglavju o teritorialnem razvoju.
Izvedba:
Sredstva se uporabljajo za sofinanciranje projektov
skupaj z nacionalnim sredstvi. Vsaka država prejme
določen delež ESPR, za kar imenuje upravitelja in
določi operativne programe, ki predpisujejo prednostna
področja naložb, ciljne skupine in regionalne cilje.

A) Skladi ESI
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Upravičenost:
Na splošno je do financiranja iz sredstev ESPR
upravičena široka paleta akterjev, med drugim:
33 Občinske institucije in upravni organi;
33 Družbene, kulturne in izobraževalne ustanove;
33 Nevladne organizacije;
33 Podjetja, MSP in združenja.
Merila upravičenosti so podrobneje opredeljena v
pozivih za zbiranje predlogov, ki jih objavi organ za
upravljanje.
Dodatne informacije:
Uradna spletna stran:
33 http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_
en.htm
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Omrežje ribolovnih območij FARNET zagotavlja
informacije o lokalnih razvojnih pobudah v obdobju
2014–2020
33 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/tools/
local-development-2014-2020

iii) Ozemeljski razvoj
(1) Trajnostni urbani razvoj
V obdobju 2014 - 2020 je trajnostni urbani razvojnovo
prednostno področje Kohezijske politike EU.
Osredotočeno bo zlasti na integrirane ukrepe na
mestnih območjih ali v mestnih skupnostih, kar nudi
več možnosti, da se odgovornost prenese na mestne
oblasti in uvaja pristop lokalnega razvoja pod vodstvom
skupnosti (CLLD) na teh področjih. Vsaj 5 % sredstev
ESRR v posamezni državi članici je treba nameniti
projektom s področja integriranega trajnostnega
razvoja mestnih območij. Poleg tega se lahko s sredstvi
drugih skladov ESI izvedejo dopolnilne naložbe v
koncepte razvoja mestnih območij.
Podprte dejavnosti:
Podprte dejavnosti na področju mestnega razvoja
se ujemajo z dejavnostmi, ki so opisane v dejavnosti
ESRR in ESS. Smatra se, da imajo vse sektorske
naložbe teritorialno razsežnost in posledice, zato jih
je treba previdno načrtovati s pomočjo celostnega
pristopa, ki obravnava različne razsežnosti mestnega
življenja, tj. gospodarske, okoljske, podnebne,
kulturne, demografske in socialne izzive. Nov
element financiranja EU na področju urbanega
razvoja se imenuje Inovativni ukrepi. Cilj teh projektov
je raziskati in prikazati radikalne nove rešitve za
dolgoročne urbane izzive. To so lahko pilotni projekti,
demonstracijski projekti ali novi urbani eksperimenti,
ki so v evropskem interesu. Te projekte bo upravljala
neposredno Komisija, izbrani pa bodo v okviru
natečaja. Komisija bo temu instrumentu namenila 330
milijonov € .
V okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja (glej
oddelek (4)(a)(v)) bo URBACT, program izmenjave
učenja za mesta, mestnim oblastem še naprej
zagotavljal priložnosti za mreženje za izmenjavo in
razvoj dobre prakse na področju urbanega razvoja.
Poleg tega Komisija poziva države članice, da
uporabijo finančne instrumente (kot so posojila,
jamstva ali lastniški kapital) pri njihovem izvajanju
konceptov trajnostnega mestnega razvoja. Nekatere
države članice in regije upoštevajo ta poziv in
vzpostavijo sklade za mestni razvoj na lokalni ravni.

Izvedba:

(2) Lokalni razvoj pod vodstvom skupnosti (CLLD)

Podprte dejavnosti:

Upravičenost:

Nova uredba predvideva minimalno stopnjo prenosa
odgovornosti za izvedbo od upravitelja na mestni
organ. Minimalna zahteva za prenos je odločitev
o izboru operacij. Bolj prostovoljno lahko prenos
pooblastil vključuje tudi odgovornosti, kot so finančno
upravljanje in nadzor, poročanje, spremljanje in
vrednotenje. Upravitelj in mestne oblasti se strinjajo
glede obsega nalog upravljanja, ki se prenesejo.

Od začetka devetdesetih let je Evropska komisija
spodbujala vzpostavitev lokalnih razvojnih pobud.
Ta pristop je omogočil lokalnim interesnim skupinam,
vključno s civilno družbo, neposredno vključenost
v pripravo lokalnih strategij ter reševanje socialnih,
ekonomskih in okoljskih izzivov. Ta pobuda je bila
uspešna, saj je imela velik trajnostni učinek, spodbujala
je razvoj novih idej in lokalnim skupnostim omogočila,
da prevzamejo odgovornost. V okviru sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) je t. i. pristop LEADER
postal glavni primer strategij lokalnega razvoja, ki ga
poganjajo lokalne interesne skupine. V novem obdobju
financiranja 2014–2020 je Komisija preoblikovala
svoje lokalne razvojne pobude in integrirane obstoječe
instrumente v en pristop lokalnega razvoja pod
vodstvom skupnosti (CLLD). To bo spodbudilo in
okrepilo celostne pristope in omogočilo združitev
dopolnilnih sredstev iz različnih evropskih strukturnih in
investicijskih skladov v bolj celovite razvojne strategije.

Skladi ESI za CLLD zajemajo stroške pripravljalne
podpore, h kateri spadajo krepitev zmogljivosti,
usposabljanje in mreženje, povezano s pripravo
strategije lokalnega razvoja pod vodstvom skupnosti.
Pripravljalna podpora je upravičena ne glede na to, ali
je strategija CLLD, ki jo je pripravila lokalna akcijska
skupina, izbrana za financiranje njene izvedbe.
33 usposabljanje za lokalne interesne skupine;
33 proučevanje zadevnega območja;
33 stroške, povezane s pripravo;
33 strategije lokalnega razvoja pod vodstvom skupnosti;
33 administrativne stroške, in podporo za majhne
pilotne projekte.

LEADER je obvezen del programov EKSRP, uporaba
CLLD pa žal ni obvezna, ampak prostovoljna.
Upravičenost se lahko zato med regijami razlikuje in
jo je treba preveriti v operativnem programu regije ali
neposredno pri upravitelju.

Poleg tega je mogoče uporabiti pristop CLLD kot en
element ali gradnik znotraj širše mestne strategije.
Cilj CLLD je krepiti zmogljivost skupnosti in spodbujati
lokalne skupnosti k oblikovanju celostnih strategij od
spodaj navzgor, zato je lahko zelo uporabno orodje pri
obravnavanju posebnih izzivov, s katerimi se soočajo
mestna območja. Lahko ima obliko npr. pristopov, ki
temeljijo na majhnih soseskah, celostnih pristopov,
osredotočenih na velik urbani izziv, ali pristopov ciljnih
skupin.
Upravičenost:
Opredelitev načel za izbor urbanih območij, v katerih
se izvajajo projekti trajnostnega razvoja mest, so v
pristojnosti držav članic. Zato so dodatne specifikacije
o naložbah v razvoj mest v vaši državi na voljo v
nacionalnih in regionalnih naložbenih strategijah, t. i.
sporazumih o partnerstvu ter operativnih programih.
O teh dokumentih trenutno še vedno potekajo
dvostranska pogajanja med Komisijo in vsako
posamezno državo članico ali regijo.
Dodatne informacije:
Uradna spletna stran generalnega direktorata za
regionalno politiko o razvoju urbanih območij:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/
index_en.cfm#1
Celoten seznam programov in pobud EU, ki vključujejo
mestno razsežnost, je na voljo na:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/urban/portal/
index_en.cfm

CLLD je:
33 metoda sodelovanja, ki se osredotoča na
posebna podregionalna ozemlja in vključuje različne
partnerje iz lokalne ravni;
33 voden s strani lokalnih akcijskih skupin, ki jih
sestavljajo predstavniki javnih in zasebnih lokalnih
socialno-ekonomskih interesov, v katerih na ravni
odločanja niti organi oblasti niti posamezne interesne
skupine ne morejo imeti deleža, večjega od 49 %
glasovalnih pravic;
33 izvaja se v okviru celostnih območnih lokalnih
razvojnih strategij, ki vključujejo več sektorjev;
33 oblikovan ob upoštevanju lokalnih potreb in
potenciala, vključno z inovativnimi funkcijami.

Ko je strategija lokalnega razvoja izbrana za izvedbo,
podpora sklada ESI krije naslednje stroške:
33 izvedbo operacij strategije CLLD;
33 pripravo in izvedbo dejavnosti sodelovanja lokalne
akcijske skupine;
33 tekoče stroške, povezane z vodenjem izvajanja
strategije lokalnega razvoja pod vodstvom skupnosti;
33 pripravo strategije lokalnega razvoja pod vodstvom
skupnosti, da se olajša izmenjava med interesnimi
skupinami.
Izvedba:
Uporaba CLLD v državi članici mora biti zavedena v
sporazumu o partnerstvu med državami članicami in
Komisijo.
To je ključni strateški dokument za uporabo sredstev
ESI, v katerem je orisana ureditev teritorialnega razvoja
posebnih podregionalnih področij. Poleg tega finančni
programi, ki opredeljujejo izvedbene strategije za vsak
posamezen sklad ESI ali prioriteto, navajajo, kako se
CLLD uporablja za izvajanje naložb.
Na splošno se CLLD lahko izvaja v programih
čezmejnega sodelovanja, pod pogojem, da lokalno
razvojno skupino sestavljajo predstavniki vsaj dveh
držav, od katerih je ena država članica
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Dodatne informacije:
Splošne informacije o CLLD so na voljo pri Evropski
mreži za razvoj podeželja:
33 http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/en/clld_en.cfm
LEADER nudi informacije o lokalnih razvojnih pobudah
na podeželju:
33 http://enrd.ec.europa.eu/leader/en/leader_en.cfm
Omrežje ribolovnih območij FARNET zagotavlja
informacije o lokalnih akcijskih skupinah s področja
ribištva:
33 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/tools/
local-development-2014-2020
URBACT, mreža evropskih strokovnjakov za razvoj
mestnih območij, je zagotovila informacije o tem, kako
vzpostaviti CLLD v mestih:
33 http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/
urbact-news/?entryId=5131
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iv) Evropsko teritorialno sodelovanje (ETS)

Čezmejno sodelovanje:

ETS je del ESRR in zato je njegov splošni cilj
spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne
kohezije. Natančnejši cilji se razlikujejo glede na
tri različne oblike teritorialnega sodelovanja, ki se
financira v okviru ETS:

33 Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega
zaposlovanja;
33 Podpora zaposlitveni mobilnosti, skupno lokalno
zaposlovanje;
33 Pobude, informacije in svetovalne storitve ter skupno
usposabljanje;
33 Spodbujanje socialne vključenosti, boj proti revščini
in vsem oblikam diskriminacije;
33 Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno
usposabljanje;
33 Spodbujanje institucionalne zmogljivosti javnih
organov in interesnih skupin ter učinkovita javna
uprava.

33 Čezmejno sodelovanje;
33 Transnacionalno sodelovanje;
33 Medregionalno sodelovanje.
Trajnostni turizem, kultura in naravna dediščina so del
dejavnosti, ki se v okviru teritorialnih strategij štejejo za
spodbujanje rasti, prijazne zaposlovanju.
To je rezultat aktivnih kampanj skupine Zeleni/ESZ.
Čezmejnemu sodelovanju smo kot cilj dodali tudi
socialno vključenost.
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Proračun: 8,9 milijard € (74 % za čezmejno
sodelovanje, 20 % za transnacionalno sodelovanje,
6 % za medregionalno sodelovanje)
Podprte dejavnosti:
Podobno kot druge dejavnosti financiranja v okviru
ESRR, morajo biti tudi programi ETS skladni z
novo zahtevo tematske osredotočenosti. Vsaj 80 %
dodeljenih sredstev ESRR za posamezno čezmejno
sodelovanje in transnacionalni program se mora
skoncentrirati na največ štirih naslednjih tematskih
ciljih: raziskave in inovacije, IKT, konkurenčnost MSP,
nizkoogljično gospodarstvo, prilagajanje podnebnim
spremembam in obvladovanje tveganja, varstvo okolja
in učinkovita raba virov, promet, zaposlovanje, socialna
vključenost in boj proti diskriminaciji, izobraževanje in
usposabljanje, institucionalne zmogljivosti javne oblasti.
Na področju medregionalnega sodelovanja se lahko za
strategijo sodelovanja izbere vse te tematske cilje.
Dodatna in natančnejša področja delovanja za različne
vrste teritorialnega sodelovanja so naslednje:

Člani EZTS so lahko države članice, regionalni ali
lokalni organi, združenja in drugi javni organi. Čeprav
je glavna naloga teh subjektov upravljanje in izvajanje
programov teritorialnega sodelovanja, financiranih
iz sredstev EU, so subjekti upravičeni za izvajanje
ukrepov v okviru katerega koli drugega financiranja EU
ali brez financiranja EU.

Transnacionalno sodelovanje:
33 Krepitev institucionalne zmogljivosti javnih organov
in interesnih skupin ter učinkovita javna uprava z
oblikovanjem in upravljanjem strategij za makroregije in
morska področja.
Medregionalno sodelovanje, ki spodbuja institucionalno
zmogljivost javnih organov in interesnih skupin ter
učinkovito javno upravo s pomočjo:
33 Razširjanja dobrih praks in strokovnega znanja
v zvezi s trajnostnim mestnim razvojem, vključno s
povezavami med mestom in podeželjem;
33 Spodbujanja izmenjave izkušenj za okrepitev
učinkovitosti programov teritorialnega sodelovanja;
33 Krepitve dokazov za okrepitev učinkovitosti
kohezijske politike in doseganje tematskih ciljev.
Izvedba:
ETS se izvajajo na podlagi programov sodelovanja,
ki jih pripravijo sodelujoče države članice. Udeleženci
imenujejo enega upravitelja, odgovornega za izvedbo
programa in objavo pozivov. Države članice za
upravitelja lahko izberejo tudi Evropsko združenje
za teritorialno sodelovanje. Evropsko združenje
za teritorialno sodelovanje (EZTS) je instrument
sodelovanja za ustanovitev pravne osebe, ki javnim
organom omogoča, da zagotavljajo skupne storitve.

Upravičenost:

Dodatne informacije:

Tri različne vrste ETS obravnavajo različne vrste
ozemelj:
33 Čezmejno sodelovanje spodbuja celosten regionalni
razvoj med sosednjimi ozemlji in morskimi mejnimi
območji na ravni 2 NUTS* v dveh ali več državah
članicah ali med sosednjimi obmejnimi regijami v vsaj
eni državi članici in eni tretji državi na zunanjih mejah
Unije, ločeni z največ 150 km.
33 Transnacionalno sodelovanje obravnava večja
transnacionalna ozemlja, ki zajemajo nacionalne,
regionalne in lokalne partnerje.
33 Medregionalno sodelovanje zajema regije
NUTS* 3 in po potrebi upošteva strategije za
makroregije in morska področja. Medregionalno
sodelovanje zajema celotno ozemlje EU.

Uradna spletna stran programov ETS:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/
cooperation/index_en.cfm
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Seznam upraviteljev in programov ETS v vaši državi ali
regiji:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/
authority_en.cfm?pay=108&list=no
Odbor regij vzdržuje evidenco vseh obstoječih EZTS
in zagotavlja podporo za njihovo ustanavljanje na
platformi EZTS:
33 https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Platform/
Pages/welcome.aspx

Čezmejno in transnacionalno sodelovanje morata
vključevati upravičence iz vsaj dveh sodelujočih držav,
vsaj eden od njih mora biti iz države članice.
Operacija se lahko izvede samo v eni državi, pod
pogojem, da so vidni čezmejni ali transnacionalni
učinki in koristi. Operacija v okviru medregionalnega
sodelovanja mora vključevati upravičence iz vsaj treh
držav, od tega morata biti vsaj dve državi članici.Na
splošno je do financiranja iz sredstev ESRR lahko
upravičena široka paleta akterjev:
„Politika evropskega teritorialnega sodelovanja je med
najbolj emblematičnimi politikami v smislu evropske
integracije in Evropski parlament je z veliko večino
izglasoval njeno okrepitev in prednostni status.
Naše razočaranje je zato še večje, saj zaradi
finančne arbitraže države članice menijo, da gre le za
spremenljivko prilagajanja.” // Davor Skrlec

33 občinske institucije in upravnimi organi
33 družbene, kulturne in izobraževalne ustanove
33 nevladne organizacije
33 podjetja, MSP in združenja
Merila upravičenosti so podrobneje opredeljena v
zadevnih programih sodelovanja in pozivih za zbiranje
predlogov, ki jih objavi organ za upravljanje.

* Nomenklatura teritorialnih enot za statistiko (NUTS) je statistični standard, ki
ga je razvila Evropska unija za sklicevanje na podrazdelke držav članic EU.
Sistem NUTS je sestavljen iz hierarhije treh ravni NUTS, ki večinoma, ne pa
vedno, ustrezajo upravnim strukturam držav članic.

© Photo by auremar/Shutterstock
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b) Zaposlovalna in socialna politika
Države članice EU se trenutno soočajo z več izzivi:
visoka stopnja brezposelnosti, krčenje delovne sile,
naraščajoči revščina in socialna izključenost ter vedno
bolj razdrobljen trg dela. Kriza je poudarila soodvisnost
in tesne povezave med evropskimi gospodarstvi in
njihovimi sistemi socialne varnosti. Čeprav je glavna
odgovornost za reševanje socialno-ekonomskih izzivov
še vedno v rokah držav članic in regij, je postalo
očitno, da lahko EU bistveno prispeva k njihovi rešitvi
z usklajevanjem politik, ugotavljanjem potreb po
reformah, podporo posodabljanju sistemov socialne
varnosti in vlaganji v evropske družbe.
V okviru proračuna EU za obdobje 2014–2020 je
zaposlitvena in socialna politika oblikovana v štirih
stebrih, ki skupaj tvorijo pobudo EU za zaposlovanje
in socialno vključenost 2014–2020: Evropski socialni
sklad (glej oddelek o kohezijski politiki), nov program
za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI), sklad za
Evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD) in Evropski
sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG).
i) Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI)
EaSI je nov krovni program, ki združuje in razširja
tri programe EU: Program za zaposlovanje in
socialno solidarnost (PROGRESS), Evropske
službe za zaposlovanje (EURES) in Instrument za
mikrofinanciranje in socialno podjetništvo (MF/SP).
Ideja tega novega modela je povečati koherenco
politike in posledično vpliv programov EU na reforme v
državah članicah na področju zaposlovanja in socialne
politike na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
Glavna funkcija vlaganja v okviru tega programa je
razvijati, preizkusiti in razširiti inovativno zaposlovanje
in socialne politike za spodbujanje trajnostne rasti in
delovnih mest in zmanjševanje socialne neenakosti
v evropskih družbah. EaSI je zasnovan kot dopolnilni
instrument za ESS, ki se pri svojih dejavnostih
financiranja osredotoča na projekte z vseevropsko
razsežnostjo in ne obravnava zgolj izključno določenih
regionalnih ali nacionalnih izzivov. Novost je močna
vloga socialnih inovacij v dejavnostih financiranja –
vsako leto se bo za to namenilo 10–14 milijonov €.

(1) Program za zaposlovanje in družbeno solidarnost
(PROGRESS)
Glavni cilj programa PROGRESS je spodbujanje
reform politik s podporo širokemu spektru dejavnosti
s ciljem priprave, preskušanja in uvajanja rešitev za
trenutne socialno-ekonomske izzive v državah članicah
EU. S tem program prispeva k dosežku ciljev programa
Evropa 2020 in njegovih vodilnih pobud na področju
zaposlovanja in socialne politike. Pobude skupine
Zeleni/ESZ v Evropskem parlamentu so zagotovile,
da PROGRESS lahko financira tudi manjše projekte
in da socialna vključenost ostaja najpomembnejši del
programa.

Izvedba:
PROGRESS upravlja Generalni direktorat za
zaposlovanje in socialne zadeve Evropske komisije,
ki sredstva dodeljuje neposredno upravičencem v
okviru poziva za zbiranje predlogov in poziva za oddajo
ponudb. Komisija določa triletne delovne programe, ki
vsebujejo pregled načrtovanih dejavnosti financiranja,
izbirnih postopkov, geografske pokritosti, ciljnih skupin
in okvirni časovni okvir za njihovo izvajanje.
Najvišja stopnja sofinanciranja za ukrep je 80 %
upravičenih stroškov; vsaka finančna pomoč nad
to mejo se dodeli samo če je to upravičeno zaradi
izjemnih okoliščin.

Podprte dejavnosti:

Upravičenost:

Uradna spletna stran programa PROGRESS:
33 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1082&langId=en

Naslednje dejavnosti se financirajo v okviru programa
EURES:
33 Večjezična digitalna platforma in njena orodja za
upravljanje prostih delovnih mest in prijav;
33 Razvoj usmerjenih shem mobilnosti glede na
poziveza zbiranje predlogov za zapolnitev prostih
delovnih mest, kjer je bilo ugotovljeno pomanjkanje
delovne sile, in/ali za pomoč delavcem z željo po
mobilnosti, če je bila ugotovljena jasna ekonomska
potreba;
33 Razvoj in dejavnosti čezmejnih partnerstev EURES,
zlasti zagotavljanje informacij, svetovanja, umestitve in
postopek zaposlitve za čezmejne delavce;
33 Vzajemno učenje med akterji EURES in
usposabljanje svetovalcev EURES, vključno s
svetovalci za čezmejno partnerstvo EURES;
33 Informacijske in komunikacijske dejavnosti za dvig
osveščenosti o prednostih geografske in poklicne
mobilnosti na splošno ter dejavnosti in storitve, ki jih
nudi EURES.

V programu sodelujejo vse države članice ter Norveška,
Islandija, Liechtenstein in Švica.

Informacije javni razpis Evropske komisije s področja
zaposlovanja, socialnih zadev in vključevanje:
33 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=624&langId=en

Proračun: 561 milijonov €
Podprte dejavnosti:
Za spodbujanje eksperimentiranja na področju socialne
politike ter spodbujanje socialne vključenosti in
zmanjšanje revščine, PROGRESS v obdobju 2014–
2020 vlaga v naslednje vrste dejavnosti:
33 Analitska (zbiranje dokazov, zagotavljanje pravilne in
učinkovite uporabo prava EU v državah članicah);
33 Vzajemno učenje, osveščanje in razširjanje
(strokovni pregledi politik socialne zaščite in socialne
vključenosti v državah članicah EU, izmenjava dobrih
praks in izkušenj, določitev izhodišč za Javne službe za
zaposlovanje (PES);
33 Podpora ključnim NVO in mrežam.

Dodatne informacije:

„V pogajanjih, ki jih je Evropski parlament vodil s
Svetom, je Zelenim ta program uspelo preusmeriti
predvsem k boju proti revščini in socialnemu
vključevanju s pomočjo socialnega eksperimenta.
Prav tako smo zagotovili, da se posebno pozornost
nameni položaju mladih, še posebej tistim, ki niso
niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali
pripravništvo.“ // Karima Delli

Upravičenost:
Sredstva se dodelijo akterjem v državah članicah EU,
državah EGP in državah članicah EFTA, kot tudi v
nekaterih državah kandidatkah in potencialnih državah
kandidatkah na podlagi dvostranskih sporazumov o
njihovem sodelovanju v programih EU.
Potencialni upravičenci financiranja so:
33 Nacionalne, regionalne in lokalne oblasti;
33 Službe za zaposlovanje;
33 Nacionalni statistični uradi;
33 Strokovni organi v skladu z zakonodajo EU;
33 Socialni partnerji;
33 Nevladne organizacije;
33 Visokošolske ustanove in raziskovalni inštituti;
33 Strokovnjaki s področja vrednotenja in ocene vplivov;
33 Mediji.

(2) Evropske službe za zaposlovanje (EURES)
EURES je evropska mreža za zaposlitveno mobilnost,
ki delavcem in iskalcem zaposlitve v Evropi zagotavlja
informacije o prostih delovnih mestih in nudi napotke
o tem, kako izkoristiti prost pretok delovne sile. Mreža
več kot 850 svetovalcev EURES je razpredena po vsej
Evropi, 1,5 milijona prostih delovnih mest je na voljo
iskalcem zaposlitve na portalu EURES in približno
150.000 iskalcev zaposlitve na leto prejme ponudbe za
delo s pomočjo EURES-a.
Trije tematski sklopi tvorijo jedro dejavnosti EURES:
preglednost prostih delovnih mest, aplikacij in vseh
informacij za prosilce in delodajalce, razvoj storitev za
izbor zaposlenih in zaposlovanje delavcev;
čezmejna partnerstva.
V okviru te sheme se javne organe financira za njihovo
sodelovanje v programih in izvedbo posameznih
projektov.
Za skupino Zeleni/ESZ je pomembno, da EURES
ostane več kot le spletna stran za iskanje zaposlitve
in da čezmejno partnerstvo, krepitev zmogljivosti in
spodbujanje dostopnosti do dostojnega dela ostajajo
njegovi bistveni sestavni deli.
Proračun: 165 milijonov €

Izvedba:
Dejavnosti v okviru EURES upravlja neposredno
Komisija. Komisija sprejme triletni delovni program, ki
določa podporne ukrepe, geografsko pokritost, ciljno
občinstvo in časovni okvir za dejavnosti financiranja.
Če upravičene organizacije želijo zaprositi za
financiranje, se morajo odzvati na javni razpis
in/ali na poziv za zbiranje predlogov. Sofinanciranje z
evropskimi sredstvi po pozivu za zbiranje predlogov ne
sme preseči 95 % vseh upravičenih stroškov.

Potencialni upravičenci financiranja so:
33 Nacionalne, regionalne in lokalne oblasti;
33 Službe za zaposlovanje;
33 Organizacije socialnih partnerjev in drugih
zainteresiranih strani.
Dodatne informacije:
EURES – Evropski portal za zaposlitveno mobilnost:
33 https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en
Dodatne informacije za iskalce zaposlitve:
33 https://ec.europa.eu/eures/main.
jsp?acro=job&lang=en&catId=52&parentId=0
Dodatne informacije za sveže diplomante:
33 https://ec.europa.eu/eures/main.
jsp?lang=en&acro=job&catId=7576&parentId=52
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(3) Tvoja prva zaposlitev EURES

Dodatne informacije:

Tvoja prva zaposlitev EURES je nov program
zaposlitvene mobilnosti, ki mladim med 18 in 30 let in
njihovim potencialnim delodajalcem nudi informacije
in smernice o praksah in pripravništvih v EU, kakor
tudi o delovnih mestih v sektorjih, ki se srečujejo s
pomanjkanjem delovne sile, kot na primer sektor IKT.

Uradna spletna stran programa Tvoja prva zaposlitev
EURES:
33 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=993&langId=en

Podprte dejavnosti:
Za mlade program ponuja:
33 Iskanje primernega dela in podpora pri zaposlovanju;
33 Financiranje potnih stroškov za potrebe razgovora za
delo in/ali selitve v tujino ob nastopu novega delovnega
mesta;
33 Usposabljanje (jeziki, socialne veščine);
Za delodajalce program ponuja:
33 Pomoč pri izbiri kandidatov;
33 Mala in srednja podjetja (podjetja z do 250
zaposlenimi) lahko zaprosijo za finančno podporo, ki
delno pokrije stroške usposabljanja na novo zaposlenih
delavcev in pomoči pri vključevanju.
Izvedba:
Tvoja prva zaposlitev EURES temelji na podpori
nacionalnih zavodov za zaposlovanje.Izvajanje
programa upravlja regionalna ali nacionalna služba za
zaposlovanje, ki sodeluje v programih EURES.
Upravičenost:
V programu sodelujejo vse države članice ter
Norveška, Islandija, Liechtenstein in Švica.
Vrsta upravičencev:
33 Mladih iskalci zaposlitve, ki so stari od 18 do 30, so
državljani EU in zakonito prebivajo v državi EU;
33 Delodajalci, ki imajo zakonito ustanovljeno podjetje
v državi EU, iščejo delavce s posebnim profilom, ki
ga ne najdejo v svoji matični državi, ponujajo najmanj
6-mesečno pogodbo s plačilom in pogoji, skladnimi z
nacionalno delovno zakonodajo.

Seznam kontaktnih točk:
33 http://ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=10329&langId=en
(4) Instrument za mikrofinanciranje in socialno
podjetništvo (MF/SP)
MF/SP je program, ki osebam s težavami pri
pridobivanju posojila na tradicionalnem bančnem
trgu pomaga pri zagonu lastnega mikropodjetja
in zagotavlja boljši dostop do mikrofinanciranja.
V ta namen MF/SP podpira vzpostavitev institucij
mikrokreditov s krepitvijo zmogljivosti in spodbuja
razvoj socialnega investicijskega trga. Do leta 2016
bo prejšnji program „Progress Microfinance“ potekal
vzporedno z novim programom MF/SP. Predhodnik
omogoča izbranim ponudnikom mikrokreditov v EU, da
povečajo posojanje z izdajo garancij in zagotavljanjem
finančnih sredstev.
Proračun: 193 milijonov €
Podprte dejavnosti:
33 Povečanje dostopa do mikrofinanciranja in njegove
razpoložljivosti;
33 Za osebe, ki so izgubile ali tvegajo izgubo delovnega
mesta ali imajo težave pri vstopanju ali ponovnem
vstopanju na trg dela ali jim grozi socialna izključenost
ali so socialno izključeni in so v slabšem položaju glede
dostopa do običajnih sredstev kreditnega trga in ki
želijo ustanoviti ali razviti svoje lastno mikropodjetje;
33 Za mikropodjetja v fazi zagona in razvoja, zlasti
mikropodjetja, ki zaposlujejo ranljive osebe;
33 Krepitev institucionalne zmogljivosti ponudnikov
mikrokreditov;
33 Podpora razvoju trga socialnih naložb in lajšanje
dostopa do financiranja za socialna podjetja, tako
da socialnim podjetjem z letnim prometom največ

30 milijonov EUR ali letnim bilančnim izidom, ki
ne presega 30 milijonov EUR, omogoči dostop do
lastniškega kapitala, nepravega lastniškega kapitala ter
posojil in subvencij do 500 000 EUR.
Izvedba:
V okviru ME/SP se lahko zagotovi podpora za
mikrofinanciranje in socialna podjetja, vključno s
krepitvijo institucionalnih zmožnosti, zlasti prek
finančnih instrumentov in dodelitvijo subvencij. Program
ne daje neposrednih mikrokreditov posameznikom,
omogoča pa ponudnikom mikrokreditov v EU, da
olajšajo dostop do njega. Komisija določa triletne
delovne programe, ki vsebujejo pregled načrtovanih
dejavnosti financiranja, izbirnih postopkov, geografske
pokritosti, ciljnih skupin in okvirni časovni okvir za
njihovo izvajanje.
Upravičenost:
Sodelovanje v okviru MF/SP je odprto za javne in
zasebne organe:
33 Ustanovljene na nacionalni, regionalni ali lokalni
ravni v državah članicah EU, državah EGP in
državah članicah EFTA, kot tudi v nekaterih državah
kandidatkah in potencialnih državah kandidatkah
na podlagi dvostranskih sporazumov o njihovem
sodelovanju v programih EU;
33 In ki v teh državah zagotavljajo mikrofinanciranje za
osebe in mikropodjetja; in/ali financiranja za socialna
podjetja.
Dodatne informacije:
Uradna spletna stran programa MF/SP:
33 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1084&langId=en
Seznam trenutnih ponudnikov mikrokreditov
je na voljo na:
33 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=983&langId=en

ii) Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim
(FEAD)
Cilj sklada je okrepiti socialno kohezijo s prispevanjem
k zmanjševanju revščine in v končni fazi z
izkoreninjenjem najhujših oblik revščine z največjim
vplivom v obliki socialne izključenosti, kot so
brezdomstvo ter revščina in stradanje otrok.
Vendar pa namen sklada ni nadomestiti javne
politike držav članic za boj proti revščini in socialni
izključenosti. Program zagotavlja hrano, obleko in
druge bistvene dobrine za materialno ogrožene ljudi.
Podpora se izvede s prispevkom podporni shemi
države članice za najbolj ogrožene. Sklad bo spodbujal
tudi druge ukrepe za pospeševanje socialnega
vključevanja najbolj ogroženih.To bo vključevalo
napotitev na socialne storitve, kot so sheme za ureditev
namestitve, programi socialne integracije ali pomoč z
upravljanjem proračuna. Resno pomanjkanje hrane v
EU sovpada z znatno količino zavržene hrane.
Skupina Zeleni/ESZ je odigrala ključno vlogo pri
zagotavljanju, da program prispeva k zmanjšanju
količine zavržene hrane in preprečevanju tega početja.
Stroški zbiranja, prevoza, skladiščenja in distribucije
zbrane hrane ter neposredno povezane dejavnosti
osveščanja, ki jih izvajajo partnerske organizacije,
so sedaj upravičeni do podpore FEAD. Ta rešitev bo
bankam hrane pomagala, da postanejo bolj neodvisne
od pomoči EU in imajo pozitiven vpliv na okolje.
Proračun: 3,5 milijard €
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Podprte dejavnosti:
33 Financiranje podpornih shem držav članic za
obdobje 2014–2020 in zagotavljanje hrane najbolj
ogroženim ter oblačil in drugih osnovnih dobrin (npr.
čevlje, milo in šampon) materialno prikrajšanim;
33 Podpora dejavnostim, povezanim z zbiranjem,
prevozom, skladiščenjem in distribucijo zbrane hrane
s ciljem povečanja količine in raznolikosti zaloge hrane
za najbolj ogrožene, pa tudi zmanjševanje količine
zavržene hrane in preprečevanje tega početja;
33 Dejavnosti s ciljem socialnega vključevanja najbolj
ogroženih;
33 Pomoč upravičencem za boljši izkoristek lokalne
živilske dobavne verige.
Omeniti je treba, da so na področju nevladnih
partnerskih organizacij do podpore FEAD upravičeni
naslednji stroški in dejavnosti, ki jih plačajo partnerske
organizacije:
33 Stroški zbiranja, prevoza, skladiščenja in distribucije
zbrane hrane ter neposredno povezane dejavnosti
osveščanja;
33 Stroški spremljevalnih ukrepov dostave hrane in/ali
osnovnih materialnih dobrin, ki se izvajajo neposredno
ali v okviru sporazumov o sodelovanju.
Izvedba:
Za izvedbo FEAD so odgovorne države članice ali
regionalni organi. Na podlagi operativnih programov se
denar dodeli upravičenim partnerskim organizacijam
v obliki projektnih subvencij. Sklad se bo izvajal v
tesnem sodelovanju z organizacijami, ki imajo izkušnje
s pomočjo najbolj ogroženim osebam. To bo prispevalo
k večji učinkovitosti sklada in večji občutljivosti za
potrebe najbolj prikrajšanih.
Upravičenost:
Akterji, ki lahko koristijo podporo FEAD:
33 Javni organi;
33 Nevladne in dobrodelne organizacije;
33 Dobrodelne organizacije.
Dodatne informacije:
Obvestilo Evropske komisije:
33 http://ec.europa.eu/social/main.

„Poskušali smo zagotoviti, da bi sredstva iz sklada
za evropsko pomoč najbolj ogroženim državljanom
prišla do tistih, ki pomoč najbolj potrebujejo. Uspelo
nam je doseči, da je financiranje na voljo ne le za
neposreden nakup hrane, temveč tudi za opremo, ki jo
banke hrane lahko uporabijo za zbiranje in distribucijo
dodatnih donacij v obliki živil. Sklad se lahko uporabi
tudi za izvedbo kampanj osveščanja, s čimer se
doseže potencialne darovalce hrane. To bo pripomoglo
k povečanju raznolikosti oskrbe s hrano za najbolj
ogrožene ob hkratnem zmanjšanju količine zavržene
hrane.” // Tatjana Ždanoka
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iii) Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG)

Izvedba:

ESPG je instrument za enkratno podporo delavcem
v EU, ki so izgubili delo zaradi zaprtja velikih podjetij
ali proizvodnje kot posledice globalizacije. Do
150 milijonov € je vsako leto na voljo za pomoč v
takšnih primerih, da se zagotovita primerno poklicno
svetovanje ter pomoč pri iskanju zaposlitve in
usposabljanja. Skupina Zeleni/ESZ v Evropskem
parlamentu je v uredbo o ESPG uspela vključiti
zahtevo, da morajo biti podporni ukrepi združljivi s
prehodom na trajnostno gospodarstvo z učinkovito
rabo virov. Poleg tega bodo zaradi naše pobude
dostop do ESPG imeli tudi samozaposleni in delavci
agencij za začasno zaposlovanje.

Vloge za podporo iz ESPG morajo Evropski komisiji
predložiti države članice. Vendar pa pobuda za
vlogo lahko pride s strani interesnih skupin v regiji,
tj. od prizadete občine ali regije, zadevnih socialnih
partnerjev ali delavcev.

Proračun: 150 milijonov € letno
Podprte dejavnosti:
ESPG financira:
33 Pomoč pri iskanju zaposlitve;
33 Poklicno svetovanje;
33 Usposabljanje in ponovno usposabljanje po meri;
33 Mentorstvo;
33 Spodbujanje podjetništva;
33 Dodatki za sodelovanje v dejavnostih;
vseživljenjskega učenja in usposabljanja.
ESPG ne nadomešča ukrepov socialnega varstva, na
primer pokojnin ali nadomestil za brezposelnost.
Ti ostanejo v pristojnosti države članice.
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Upravičenost:
Posamezni delavci lahko koristijo ugodnosti tako, da
se vključijo v programe podpore, ki jih vzpostavijo
nacionalne vlade in jih podpira ESPG. Države članice
lahko prenesejo izvajanje storitev, ki se financirajo iz
ESPG, na specializirane organe, kot so izobraževalne
institucije.
Dodatne informacije:
Seznam kontaktnih oseb po državah članicah je na
voljo na:
33 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=581&langId=en
Komisija želi spodbuditi upravičene vlagatelje in je zato
pripravljena ponuditi pomoč in druge smernice pred
oddajo uradne vloge. Lahko se obrnete neposredno na
Evropsko komisijo:
33 EMPL-EGF-Info@ec.europa.eu

„Za Zelene je boj proti brezposelnosti prednostna
naloga. Medtem ko se morajo ekonomske politike
EU korenito spremeniti za izboljšanje zaposlitvenih
obetov, ESPG financira aktivne politike trga dela in
posamezniku lahko ponudi podporo pri iskanju nove
zaposlitve, če je žrtev množičnih odpuščanj. Naš
zeleni cilj je bil delavcem, ki so izgubili delovno mesto,
zagotoviti nove priložnosti v sektorjih s potencialom za
prihodnost namesto v netrajnostnih sektorjih, kjer bi se
ponovno lahko srečali z izgubo delovnega mesta. Ob
pravilni uporabi mora ESPG, ki je socialno pravičen,
delavcem in delavkam zagotoviti spretnosti in podporo,
ki so potrebne za ekološko preoblikovanje.”
// Monika Vana

© Foto: Maridav/Shutterstock
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c) Kultura, izobraževanje, mladi

i) Ustvarjalna Evropa
Ustvarjalna Evropa je nov krovni program EU za
financiranje dejavnosti kulturnega in medijskega
sektorja. Je naslednik programov MEDIA 2007–2013
in Kultura 2007–2013, ki še naprej obstajata kot
podprograma, ki jima je bil dodan nov medsektorski
sklop. Motivacija za celovitejše preoblikovanje
načrta je učinkovitejša podpora za upravičence v
kulturnem in ustvarjalnem sektorju, s čimer se poveča
njihova mednarodna razsežnost in s tem njihova
konkurenčnost. Komisija je v svojem predlogu za nov
program okrepila pristop, ki je prednostno usmerjen v
trg in gospodarsko rast, kar koristi večjim akterjem.
Med pogajanji sta si Evropski parlament in skupina
Zeleni/ESZ uspešno prizadevala za širši dostop
do programskih sklopov, zaščito interesov manjših
projektov in aktivnejše spodbujanje kulturne in
jezikovne raznolikosti kot bogastva Evrope namesto
ovire v obliki „razdrobljenega trga“.
Proračun: 1.462 milijonov € (56 % podprogram MEDIA,
31 % podprogram Kultura, 13 % medsektorski sklop)
Podprte dejavnosti:
Kot splošno načelo si financiranje dejavnosti programa
Ustvarjalna Evropa prizadeva ustvariti evropsko
dodano vrednost. To pomeni, da izpolnjuje eno ali več
od naslednjih meril:
33 Transnacionalni značaj
33 Spodbujanje transnacionalnega sodelovanja
33 ekonomija obsega in kritična masa, ki jo spodbudi
poEpora Unije, s čimer ustvarja učinek vzvoda za
dodatna sredstva
33 Zagotavlja bolj izenačene pogoje v evropskem
kulturnem in ustvarjalnem sektorju
Podporni ukrepi so natančneje opredeljeni za vsak
podprogram posebej.

Soočamo se s težkimi časi in zahtevnimi izzivi
in Evropska unija se z njimi spopada iz različnih
zornih kotov, z različnimi strategijami. Novi program
Ustvarjalna Evropa je del te strategije. Potrebujemo
raznoliko kulturo z močno razvito sposobnostjo
socialnega vključevanja, ki kulturnike in civilno družbo
spodbuja k oblikovanju prihodnosti Evropske unije.”
// Helga Trüpel
Program MEDIA
Podprogram MEDIA zagotavlja podporo za:
33 Oblikovanje širokega obsega ukrepov za
usposabljanje;
33 Razvoj (pisna faza) evropskih avdiovizualnih del,
zlasti filmov in televizijskih del, kakor tudi interaktivnih
del, kot so video igre in multimedija z večjim
potencialom za čezmejno kroženje;
33 Dejavnosti, namenjene podpori evropskim družbam
za avdiovizualno produkcijo s podporo pri distribuciji;
33 Dejavnosti, ki spodbujajo sodelovanje evropskih
in mednarodnih koprodukcijskih partnerjev in/ali
zagotavljanje posredne podpore za avdiovizualna
dela v koprodukciji z mednarodnimi koprodukcijskimi
sredstvi;
33 Lajša dostop do profesionalnih avdiovizualnih
poslovnih dogodkov in trgov ter uporabo spletnih
poslovnih orodij znotraj in zunaj Unije;

33 Vzpostavlja sistem podpore za distribucijo tujih
evropskih filmov, kakor tudi za mednarodne prodajne
dejavnosti;
33 Lajša kroženja evropskih filmov po vsem svetu in
mednarodnih filmov v Uniji na vseh distribucijskih
platformah; mreža evropskih kinematografov predvaja
znaten delež tujih evropskih filmov;
33 Pobude, ki predstavljajo in promovirajo raznolikost
evropskih avdiovizualnih del;
33 Dejavnosti, namenjene spodbujanju filmske
pismenosti in povečanju poznavanja in zanimanja
gledalcev za evropska avdiovizualna dela;
33 Inovativni ukrepi, ki preskušajo nove poslovne
modele in orodja na področjih, ki so pod vplivom
uvedbe in uporabe digitalne tehnologije.
Program Kultura
Podprogram Kultura zagotavlja podporo za:
33 Transnacionalne projekte sodelovanja, ki združujejo
kulturne in ustvarjalne organizacije iz različnih držav za
izvajanje sektorskih ali medsektorskih dejavnosti;
33 Dejavnosti evropskih mrež kulturnih in ustvarjalnih
organizacij iz različnih držav;
33 Dejavnosti organizacij („platforme“) z Evropsko
usmeritvijo, ki spodbujajo oblikovanje novih talentov
in spodbujajo transnacionalno mobilnost kulturnih in
ustvarjalnih akterjev ter kroženje del s potencialom
močnega vpliva na kulturni in ustvarjalni sektor ter
trajnostni učinek;
33 Književno prevajanje in nadaljnja promocija;
33 Posebne ukrepe, namenjene izboljšanju
prepoznavnosti bogastva in raznolikosti evropskih
kultur in spodbujanju medkulturnega dialoga in
medsebojnega razumevanja, vključno s kulturnimi
nagradami Unije, Evropskimi prestolnicami kulture in
znakom evropske dediščine.
Ti ukrepi podpirajo zlasti neprofitne projekte.

© Lightwaves: Creatmosphere / Foto: James Newton
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Medsektorski sklop

Izvedba:

ii) Erasmus+

To področje Ustvarjalne Evrope je sestavljeno iz
dveh elementov: garancijske sheme in financiranja
transnacionalnega sodelovanja na področju politik.
Namen garancijske sheme za kulturni in ustvarjalni
sektor je:
33 Omogočiti dostop do financiranja za MSP in mikro,
male in srednje velike organizacije v kulturnem in
ustvarjalnem sektorju;
33 Izboljšati sposobnosti sodelujočih finančnih
posrednikov za oceno tveganj, povezanih z MSP
in mikro, malimi in srednje velikimi organizacijami
v kulturnem in ustvarjalnem sektorju in z njihovimi
projekti, vključno s tehnično pomočjo, krepitvijo znanja
in povezovanjem ukrepov.

Program upravlja neposredno Evropska komisija.
Ta vsako leto objavi delovni načrt, v katerem so za vse
tri sklope programa opisane dejavnosti financiranja za
tekoče leto. Določa tudi znesek, ki bo dodeljen, ukrepe,
ki se bodo financirali, in okviren časovni razpored
izvajanja.

Transnacionalno sodelovanje na področju politik
vključuje:
33 Transnacionalno izmenjavo izkušenj in znanja glede
novih poslovnih in vodstvenih modelov, dejavnosti
vzajemnega učenja in mrežnega povezovanja kulturnih
in ustvarjalnih organizacij in oblikovalcev politik,
povezanih z razvojem kulturnega in ustvarjalnega
sektorja, s spodbujanjem digitalnega mreženja, kjer je
to primerno;
33 Zbiranje tržnih podatkov, študije, analize trga dela
in potreb po znanju, Evropske in nacionalne kulturne
politike in podpora za statistične raziskave na podlagi
instrumentov in meril, specifičnih za posamezni sektor,
in vrednotenja, vključno z merjenjem vseh vidikov
vpliva programa;
33 Plačilo pristojbine za prispevek za članstvo
observatorija v Uniji za spodbujanje zbiranja in analize
podatkov v avdio-vizualnem sektorju;
33 Preskušanje novih in medsektorskih poslovnih
pristopov k financiranju, distribuciji in denarnemu
ovrednotenju stvaritev;
33 Konference, seminarji in politični dialog, tudi
na področju kulturne in medijske pismenosti s
spodbujanjem digitalnega mreženja, kjer je to primerno;
33 Kontaktne točke programa Ustvarjalne Evrope iz
člena 16 in opravljanje njihovih nalog.

Posamezniki niso upravičeni do neposrednega
financiranja iz sredstev programa Ustvarjalna Evropa.
Za garancijsko shemo (ki se bo začela šele leta
2016) se upravičenost in merila za izbor za finančne
posrednike, kakor tudi upravičenost za ponudnike
za krepitev zmogljivosti, opredeli v letnem delovnem
programu. Nadaljnje specifikacije o upravičenosti
akterjev so podane v zadevnih pozivih za zbiranje
predlogov in ponudb.

Erasmus+ je glavno finančno orodje Komisije na
področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa
za obdobje 2014–2020. Je naslednik 7 obstoječih
programov EU, njegova integrirana narava pa naj bi
olajšala sodelovanje organizacij in posameznikov.
Erasmus+ zajema širok spekter ukrepov na področjih:
33 Izobraževanja in usposabljanja z vidika
vseživljenjskega učenja, vključno s šolskim
izobraževanjem (Comenius), visokošolskim
izobraževanjem (Erasmus), mednarodnim
visokim šolstvom (Erasmus Mundus), poklicnim
izobraževanjem in usposabljanjem (Leonardo da Vinci)
in izobraževanjem odraslih (Grundtvig);
33 Mladi (Mladi v akciji), zlasti v okviru neformalnega in
priložnostnega učenja;
33 šport.

Upravičenost:
Na splošno so do financiranja upravičeni naslednji
akterji:
33 Nevladne organizacije
33 Kulturne organizacije
33 Podjetja
33 Združenja

Dodatne informacije:
Uradna spletna stran programa Ustvarjalna Evropa:
33 http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_
en.htm
Seznam vseh kontaktnih točk Ustvarjalne Evrope v
državah članicah EU:
33 http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creativeeurope-desks_en.htm
Vsi pozivi za zbiranje predlogov v okviru programa
Ustvarjalna Evropa so na voljo na:
33 http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/
index_en.htm

Nov instrument na področju izobraževanja in
usposabljanja je garancijska shema za študentska
posojila. Ta instrument želi študentom na magistrski
ravni zagotoviti sodelovanje v magistrskih programih
v drugi državi z zagotovitvijo posojila, ki krije del
stroškov.
Skupina Zeleni/ESZ v Evropskem parlamentu je
dejavno sodelovala v razpravi o uvedbi tega orodja
za izboljšanje mobilnosti v EU in zagotavljanje
obvladljivega odplačila dolga za študente.
Proračun: 14,7 milijard € (77,5 % izobraževanja in
usposabljanja, 10 % mladi, 3,5 % garancijska shema
za študentska posojila, 1,9 % Jean Monnet, 1,8 %
šport, ostalo za administracijo in poslovanje)
Podprte dejavnosti:
Na področju izobraževanja in usposabljanja, program
sledi svojim ciljem z naslednjimi vrstami ukrepov:
33 Mobilnost študentov v vseh ciklih visokošolskega
izobraževanja ter učencev, vajencev in dijakov v
poklicnem izobraževanju in usposabljanju, mobilnost
osebja znotraj programskih držav;
33 Strateška partnerstva med organizacijami in/
ali institucijami, vključenimi v izobraževanje in

usposabljanje, partnerstva med podjetji ter ustanovami
za izobraževanje in usposabljanje
33 Izvajanje politik Unije na področju izobraževanja in
usposabljanja; izvajanje orodij Unije za preglednost in
priznavanje v programskih državah; dialog z ustreznimi
evropskimi interesnimi skupinami
33 Spodbujati poučevanje in raziskovanje evropske
integracije (aktivnosti Jean Monnet)
33 Sklop mladih spodbuja naslednje dejavnosti;
33 Mobilnost mladih v neformalnih in informalnih
dejavnostih učenja med državami programa in oseb, ki
delujejo na področju mladih in mladinskih organizacij in
mladinskih voditeljev;
33 Strateška partnerstva s ciljem oblikovanja in
izvajanja skupnih pobud, vključno z mladinskimi
pobudami in državljanskimi projekti;
33 Platforme za podporo IT, ki omogočajo vzajemno
učenje, mladinsko delo, ki temelji na znanju, virtualna
mobilnost in izmenjave dobrih praks;
33 Izvajanje politične agende Unije na področju mladih z
odprto metodo usklajevanja, vzpostavitev orodja Unije
za preglednost in priznavanje;
33 Podpora omrežij na ravni Unije in evropskih
mladinskih nevladnih organizacij;
33 Politični dialog z zadevnimi evropskimi interesnimi
skupinami in strukturiran dialog z mladimi;
33 Evropski mladinski forum, centri za razvoj
mladinskega dela in mreža Eurodesk;
Dejavnosti na področju športa bodo obsegale:
33 Spodbujanje prostovoljnih dejavnosti v športu,
skupaj s socialno vključenostjo, enakimi možnostmi in
zavedanjem pomena fizične aktivnosti za zdravje;
33 Spodbujanje in podpiranje dobrega vodenja v športu
in dvojne poklicne poti športnikov.
Garancijska shema za študentska posojila zagotavlja
delno jamstvo za tveganje za finančne posrednike, da
se zagotovi študentska posojila pod čim ugodnejšimi
pogoji.

Izvedba:

Upravičenost:

Evropska komisija upravlja vse programe v okviru
programa Erasmus+, določa njihove prioritete in cilje
ter ovrednoti njihov uspeh. Centralizirane ukrepe v
okviru programa Erasmus+ izvaja Izvajalska agencija za
izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.
Ta agencija je odgovorna za objavo pozivov za zbiranje
predlogov in analizo prošenj za subvencijo.Odvisno od
specifične pristojnosti držav članic za izobraževanje
večino programov v okviru programa Erasmus+ izvajajo
nacionalne agencije, ki so bližje upravičencem in se
lahko bolje prilagodijo nacionalnim razmeram. Vsaka
od sodelujočih držav je imenovala eno agencijo, ki
ima funkcijo povezovalnega člena med Komisijo in
organizacijami, ki sodelujejo v programih.

Program Erasmus+ je odprt za vse države članice EU
in partnerske države, kot je določeno v členu
24 Uredbe o programu Erasmus+. Obstajata dve vrsti
akterjev, ki lahko koristijo program Erasmus+:
33 Vsi zasebni ali javni organi, ki delujejo na področju
izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa
(vključno s skupinami mladih, ki delujejo na področju
mladinskega dela, vendar ne nujno v okviru mladinskih
organizacij, imenovanih tudi neformalne skupine
mladih) udeleženci, tj. posamezniki, ki sodelujejo v
programu;
33 Študenti, pripravniki, vajenci, dijaki in odrasli učenci,
mladi, prostovoljci, profesorji, učitelji, trenerji, mladinski
delavci itd. (Iskalci zaposlitve so izključeni iz tega
programa, zajema jih ESS).

Garancijsko shemo za študentska posojila bo upravljal
Evropski investicijski sklad, izvajali pa jo bodo finančni
posredniki, kot so banke, nacionalne in/ali regionalne
študentske posojilnice ali druge priznane finančne
institucije.Cilj je izbrati finančnega posrednika iz vsake
programske države.
Dodatne informacije o delovanju te sheme so na voljo v
Prilogi II k uredbi o programu Erasmus+
Upravičenost:
Program Erasmus+ je odprt za vse države članice EU in
partnerske države, kot je določeno v členu 24 uredbe o
programu Erasmus+. Obstajata dve vrsti akterjev, ki lahko
koristijo program Erasmus+:
33 Vsi zasebni ali javni organi, ki delujejo na področju
izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa (vključno
s skupinami mladih, ki delujejo na področju mladinskega
dela, vendar ne nujno v okviru mladinskih organizacij,
imenovanih tudi neformalne skupine mladih) udeleženci,
tj. posamezniki, ki sodelujejo v programu.
33 To so lahko študenti, pripravniki, vajenci, dijaki in
odrasli učenci, mladi, prostovoljci, profesorji, učitelji,
trenerji, mladinski delavci itd. (Iskalci zaposlitve so
izključeni iz tega programa, zajema jih ESS).
Za udeležence in sodelujoče organizacije so pogoji za
sodelovanje odvisni od države, v kateri imajo sedež.

Za udeležence in sodelujoče organizacije so pogoji za
sodelovanje odvisni od države, v kateri imajo sedež.
Dodatne informacije:
Evropska komisija – Generalni direktorat za
izobraževanje in kulturo (DG EAC)
33 http://ec.europa.eu/erasmus-plus
Evropska komisija – Izvajalska agencija za
izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
(EACEA)
33 http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
Seznam vseh nacionalnih agencij
33 http://ec.europa.eu/erasmus-plus/na
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iii) Evropa za državljane

Podprte dejavnosti:

Program Evropa za državljane ima dva osrednja cilja:
(1) Evropski spomin s spodbujanjem razprav,
razmislekov in mreženja na področju zgodovine,
identitete in ciljev Unije in (2) Demokratično
udejstvovanje in državljanska udeležba s
spodbujanjem boljšega razumevanja oblikovanja politik
v EU in nadaljnjega razvoja priložnosti za sodelovanje
na ravni Unije. Poleg teh osrednjih ciljev program
podpira horizontalne dejavnosti za analizo, razširjanje
in uporabo rezultatov projektov. Skupina Zeleni/ESZ si
je aktivno prizadevala za podaljšanje programa Evropa
za državljane. Menimo, da ima pomembno vlogo pri
bolj demokratični in participativni Uniji. Zmanjšan
proračun in osiromašen program v tekočem obdobju
sta zamujena priložnost. Ocenjujemo, da je razpoložljiv
proračun premajhen z ozirom na velik potencial te vrste
podpore Komisije.

1. Subvencije za ukrepe zagotavljajo financiranje za
ukrepe z omejenim obdobjem trajanja, v katerem se
izvede predlagane specifične dejavnosti.
Vsi ukrepi, financirani iz tega programa, morajo
imeti evropsko razsežnost in jih je treba izvesti na
transnacionalni osnovi. Sklop evropskega spomina
podpira dejavnosti, ki spodbujajo razmislek o evropski
kulturni raznolikosti in skupnih vrednotah. Financira
projekte, ki obravnavajo vzroke pojava totalitarnih
režimov v sodobni evropski zgodovini (zlasti, ne pa
izključno, nacizem, ki je vodil v holokavst, fašizem,
stalinizem in totalitarni komunistični režimi) in ki obujajo
spomin na žrtve njihovih zločinov.
Poleg tega so lahko v projektu poudarjeni drugi
odločilni in referenčni trenutki v nedavni evropski
zgodovini. Prednost bodo imeli koncepti, ki spodbujajo
strpnost, medkulturni dialog in spravo na podlagi
medsebojnega razumevanja. Sklop za demokratično
delovanje in državljansko sodelovanje financira
naslednje vrste ukrepov:
33 Projekti povezovanja mest, ki združujejo državljane
33 Mreže mest, ki sodelujejo na daljši rok na skupnem
tematskem področju
33 Projekti civilne družbe, ki združujejo državljane
za dejavnosti, neposredno povezane s politikami
EU, in ponujajo možnost za sodelovanje v procesu
oblikovanja politik EU

Proračun: 164 milijonov €

33

„Program je zelo dragocen, saj omogoča državljanom,
da sodelujejo prek meja in da odigrajo aktivno
vlogo pri izgradnji celostne Evrope. Spodbuja
strpnost in medkulturni dialog ter resnično evropsko
državljanstvo.“ // Helga Trüpel

2. Subvencije za poslovanje zagotavljajo finančno
podporo za redne in običajne dejavnosti organizacije.
33 Pod postavko „evropski spomin“ so do subvencij za
poslovanje upravičene organizacije, ki opozarjajo na
vzroke totalitarnih režimov v nedavni zgodovini Evrope,
kakor tudi druge pomembne trenutke in referenčne
točke v nedavni evropski zgodovini.
33 Pod postavko „demokratično udejstvovanje
in državljansko sodelovanje“ so do subvencij za
poslovanje upravičene organizacije, ki delujejo na
področju udeležbe državljanov v demokratičnem
življenju EU, od lokalne demokracije do okrepitve
funkcije državljanov, da odigrajo svojo polno vlogo v
politiki EU.
© Foto: VENtDUSUD/Shutterstock
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Izvedba:

iv) Erasmus za mlade podjetnike

Upravičenost:

Program in večino ukrepov upravlja centralno
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno
področje in kulturo Komisije. Sredstva programa
Evropa za državljane se dodeljujejo v obliki subvencij
in javnih naročil. Komisija objavlja letne delovne
programe, ki vsebujejo dodatne informacije o ciljih,
načinu izvajanja, znesku finančnega načrta, stopnji
sofinanciranja, opisu ukrepov, ki jih podpira, in
okvirnem časovnem razporedu izvajanja.

EU začenja v obdobju 2014–2020 z novim
instrumentom financiranja za konkurenčnost podjetij ter
malih in srednjih podjetij, ki se imenuje COSME.
Eden od njegovih delov, podpora podjetnikom,
vsebuje pobudo, ki nudi pomoč mladim podjetnikom s
financiranjem priložnosti, da se med bivanjem v tujini v
okviru programa Erasmus učijo iz izkušenj podjetnika
gostitelja, ki vodi malo podjetje. Program je zasnovan
v obojestransko korist, tako da obe strani izkoristita
izmenjavo: mladi podjetnik ima priložnost, da pridobi
znanje, potrebno za vodenje majhnega podjetja, in
podjetnik gostitelj dobi svež pogled in potencialne tuje
partnerje ter se seznani z novimi trgi za svoje podjetje.

V programu lahko sodelujejo vsi novi podjetniki, ki
nameravajo ustanoviti lastno podjetje in že imajo
dober poslovni načrt. To pomeni, da ste lahko še v fazi
načrtovanja ali pa ste že začeli s poslovno dejavnostjo,
ampak ne poslujete dlje od treh let. Poleg tega morajo
udeleženci dokazati trdno izobrazbeno in poklicno
podlago. Program je odprt za vse sektorje. Podjetniki
gostitelji morajo biti uspešni in izkušeni podjetniki ali
osebe, ki so neposredno vključene v podjetništvo na
ravni MSP. Podjetniki gostitelji se morajo zavezati k
bogatenju znanja in spretnosti novega podjetnika.

Upravičenost:
Financiranje programa je odprto za vse akterje, ki
spodbujajo evropsko državljanstvo in vključevanje,
zlasti za:
33 Lokalne in regionalne oblasti;
33 Organizacije civilne družbe na področju kulture,
mladih in izobraževanja;
33 Raziskovalne ustanove.
Dodatne informacije:
Uradna spletna stran programa:
33 http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Točka programa Evropa za državljane v vseh državah
članicah:
33 http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europefor-citizens-programme/the-europe-for-citizensprogramme-in-the-member-states/index_en.htm

Podprte dejavnosti:
Dejavnosti mladega podjetnika so lahko, na primer:
33 Sledenje izkušenemu podjetniku gostitelju;
33 Tržne raziskave in razvoj novih poslovnih priložnosti;
33 Priprava projektov, pri čemer doda svež pogled na
obstoječe poslovne dejavnosti;
33 Razumevanje financ MSP;
33 Blagovne znamke, prodaja in trenžje podjetja
gostitelja;
33 Delo na konkretnih projektih z enega ali več zgoraj
navedenih področji.
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Dodatne informacije:
Uradna spletna stran programa:
33 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php#.
Ut6CHKVZAy4
Vaša lokalna kontaktna točka je na voljo na:
33 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.
php?cid=5#.Ut5-D6VZAy4
Zgodbe o uspehu:
33 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.
php?cid=9#.Ut6CQqVZAy4

Izvedba:
Program omogočajo posredniške organizacije, ki so
odgovorne za navezavo stikov med mladimi podjetniki
in podjetniki gostitelji. Podporna pisarna programa
Erasmus za mlade podjetnike nadzoruje njihovo delo
ter zagotavlja skladnost na evropski ravni. Najbolje
je, da se prijave za sodelovanje v programu pošljejo
posredniški organizaciji v zadevni regiji ali državi
porekla.

© Foto: Diego Cervo/Shutterstock
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d) Državljanske pravice, pravosodje,
varnost

i) Program za pravice, enakost in državljanstvo
Nov Program za Pravice, enakost in državljanstvo
združuje prejšnje programe EU s področja temeljnih
pravic in državljanstva, Daphne III in poglavji
„Nediskriminacija in različnost“ in „Enakost spolov“
programa PROGRESS. Zasnovan je tako, da spodbuja
pravice evropskih državljanov, načelo enakopravnosti
med moškimi in ženskami ter zaščito pred vsemi
oblikami diskriminacije. Glavni cilj programa je okrepiti
poznavanje prava EU ter pravic, vrednot in načel, na
katerih temelji Unija. Skupina Zeleni/ESZ v Evropskem
parlamentu je z aktivnim sodelovanjem zagotovila
pomembno vlogo ukrepov za preprečevanje in boj proti
vsem oblikam nasilja nad ženskami, otroki in mladimi
ter nasilje na podlagi spola, kakor tudi za zaščito žrtev
takega nasilja.
Proračun: 389 milijonov €
Podprte dejavnosti:
Program bo financiral naslednje dejavnosti:
33 Analitične dejavnosti: zbiranje podatkov in statistik,
študije, raziskave, analize in ankete, vrednotenja,
priprava in objava vodnikov, poročil in učnega gradiva,
delavnice, seminarji, strokovna srečanja in konference;
33 Izobraževalne dejavnosti, kot so izmenjave osebja,
delavnice, seminarji, dogodkov za usposabljanje
učiteljev in razvoj spletnih orodij za usposabljanje ter
drugi moduli usposabljanja;
33 Vzajemno učenje, sodelovanje, osveščanje in
širjenje informacij, kot so prepoznavanje in izmenjave
dobrih praks, inovativnih pristopov in izkušenj,
organizacija strokovnih pregledov in vzajemno učenje,
organizacija konferenc, seminarjev, medijskih kampanj,
informacijskih kampanj;
33 Podpora glavnim akterjem, katerih dejavnosti
prispevajo k uresničevanju ciljev programa, kot
je podpora za nevladne organizacije pri izvajanju
ukrepov z evropsko dodano vrednostjo, podpora
ključnim evropskim akterjem, omrežjem na evropski
ravni in usklajenim storitvam socialnega pomena,
podpora državam članicam pri izvajanju prava in politik
Unije, podpora dejavnostim mreženja na evropski
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ravni med specializiranimi organi in subjekti, kakor
tudi nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi in
nevladnimi organizacijami.
Izvedba:
Program upravlja neposredno Evropska komisija.
Komisija objavlja letne delovne načrte, v katerih so
podrobneje opisane dejavnosti financiranja, znesek, ki
bo dodeljen, ukrepi, ki se financirajo, in okviren časovni
razpored izvajanja. Dodelitev sredstev organizira
Komisija s pozivom za predložitev vlog za subvencije
za ukrepe ali subvencije za poslovanje.
Upravičenost:
Program je odprt za vse države članice EU in
partnerske države, kot je navedeno v členu 6 Uredbe o
programu za Pravice, enakosti in državljanstvo.
Vrste akterjev, ki lahko koristijo podporo programov:
33 Javni organi;
33 Nevladne organizacije in civilna družba;
33 Pridobitno usmerjeni organi in subjekti imajo
dostop do donacij v okviru programa le v povezavi z
nepridobitnimi ali državnimi organizacijami;
Dodatna pojasnila glede upravičenosti akterjev so
navedena v posameznem pozivu za zbiranje predlogov
in ponudb.
Dodatne informacije:
Uradna spletna stran Generalnega direktorata za
pravosodje:
33 http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm#newsroomtab
Informacije o pozivih za oddajo ponudb:
33 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/
index_en.htm
Informacije o pozivih za zbiranje predlogov:
33 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/index_
en.htm

„Pomembno je, da pomagamo pri oblikovanju in
izvajanju vrednot in zakonodaje EU na lokalni ravni.
Program nadaljuje s pomembnim delom na področju
nasilja v družini in pomaga pri vzpostavljanju
enakopravnosti, vključuje pa tudi boj za pravice otrok in
osveščanje o varovanju podatkov.
Izkoristite ta trenutek!” // Jean Lambert

=

d) Državljanske pravice.Pravosodje.

d) Državljanske pravice.Pravosodje.

36

ii) Program pravosodja
Glavni cilj programa za pravosodje je zagotavljati
podporo pri oblikovanju resnično evropskega
pravosodnega območja, ki temelji na medsebojnem
zaupanju. Natančneje, program spodbuja pravosodno
sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, podpira
usposabljanje sodnikov, tožilcev in drugih pravnih
strokovnjakov ter financira ukrepe EU za boj proti
drogam. Tako program prispeva k učinkoviti in dosledni
uporabi zakonodaje EU na področju civilnega in
kazenskega prava, kar zajema na primer procesne
pravice in pravice žrtev.
Program za pravosodje združuje tri programe:
Civilno pravosodje, Kazensko pravosodje in Program za
preprečevanje uporabe drog in obveščanje.
Skupini Zeleni/ESZ v Evropskem parlamentu je med
pogajanji uspelo zagotoviti, da imajo temeljne pravice
pomembno vlogo pri izvajanju programa.
Proračun: 334 milijonov €
Podprte dejavnosti:
33 Analitične dejavnosti, kot so zbiranje podatkov
in statistik, študije, raziskave, analize in ankete,
vrednotenja, priprava in objava vodnikov, poročil
in učnega gradiva, delavnice, seminarji, strokovna
srečanja in konference;
33 Izobraževalne dejavnosti, kot so izmenjave osebja,
delavnice, seminarji, dogodki za usposabljanje učiteljev,
vključno z jezikovnim usposabljanjem s področja
pravne terminologije in razvojem spletnih orodij za
usposabljanje ter drugih modulov usposabljanja za
člane sodstva in sodnega osebja;
33 Vzajemno učenje, sodelovanje, osveščanje in širjenje
informacij, kot so prepoznavanje in izmenjave dobrih
praks, inovativnih pristopov in izkušenj, organizacija
strokovnih pregledov in vzajemno učenje, organizacija
konferenc, seminarjev, informacijskih kampanj,
priprava in objava gradiva za razširjanje informacij o
programu in njegovih rezultatih, razvoj, upravljanje in
vzdrževanje sistemov in orodij, uporaba informacijske in
komunikacijske tehnologije;
33 Podpora glavnim akterjem, katerih dejavnosti
prispevajo k uresničevanju ciljev programa, kot so

podpora za države članice pri izvajanju prava in politik
Unije, podpora ključnim evropskim akterjem in mrežam
na evropski ravni in podpora dejavnostim mreženja na
evropski ravni med specializiranimi organi in subjekti,
kakor tudi nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi
in nevladnimi organizacijami.

Dodatna pojasnila glede upravičenosti akterjev so
navedena v posameznem pozivu za zbiranje predlogov
in ponudb.
Dodatne informacije:
Uradna spletna stran Generalnega direktorata za
pravosodje:
33 http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm#newsroomtab
Informacije o pozivih za oddajo ponudb:
33 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/
index_en.htm
Informacije o pozivih za zbiranje predlogov:
33 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/index_
en.htm

Podprte dejavnosti:

Upravičenost:

V času objave tega priročnika je bilo več podrobnosti
sklada še predmet pogajanj. Zato informacije iz tega
oddelka še niso dokončne.

Nacionalni programi:
33 Sistemi sprejema in azila;
33 Zmogljivost držav članic za oblikovanje, spremljanje
in oceno svojih azilnih politik;
33 Preseljevanje in premeščanje;
33 Priseljevanje in ukrepi pred odhodom;
33 Ukrepi za vključevanje na lokalni in regionalni ravni;
33 Ukrepi, ki spremljajo postopke vračanja;
33 Ukrepi vračanja;
33 Praktični ukrepi za sodelovanja in krepitev
zmogljivosti;
33 Nujna pomoč v izrednih in posebnih razmerah.

Program je odprt za vse države članice EU in
partnerske države, kot je navedeno v členu 7 Uredbe o
programu za pravosodje.
Vrste akterjev, ki lahko koristijo podporo programov:
33 Nacionalne, regionalne in lokalne oblasti;
33 Javni organi;
33 Nevladne organizacije;
33 Pridobitno usmerjeni organi in subjekti imajo
dostop do donacij v okviru programa le v povezavi z
nepridobitnimi ali državnimi organizacijami.

Sklad za azil, migracije in vključevanje je nov program,
ki vključuje dejavnosti, ki trenutno sodijo v ločene
sklade, in sicer Evropski sklad za begunce, Evropski
sklad za vključevanje državljanov tretjih držav in
Evropski sklad za vračanje.

Izvedba:
Program upravlja neposredno Evropska komisija.
Komisija objavlja letne delovne načrte, v katerih so
podrobneje opisane dejavnosti financiranja, znesek, ki
bo dodeljen, ukrepi, ki se financirajo, in okviren časovni
razpored izvajanja. Dodelitev sredstev organizira
Komisija s pozivom za zbiranje predlogov, ki se objavi
enkrat letno.
Upravičenost:
Program je odprt za vse države članice EU in
partnerske države, kot je navedeno v členu 7 Uredbe
o programu za pravosodje. Vrste akterjev, ki lahko
koristijo podporo programov:
33 Nacionalne, regionalne in lokalne oblasti;
33 Javni organi;
33 Nevladne organizacije;
33 Pridobitno usmerjeni organi in subjekti imajo
dostop do donacij v okviru programa le v povezavi z
nepridobitnimi ali državnimi organizacijami.

iii) Sklad za azil, migracije in vključevanje

„Evropski skladi so odlična ideja, ideja solidarnosti
znotraj Evropske unije. Skladi EU pa so tudi
v nevarnosti, da se jih izkoristi za nezakonito
zasebno bogatenje ali kot sredstvo političnega
favoriziranja. Zato pozivamo k močnim politikam
institucionalne integritete in preglednosti režimov,
minimalnim skupnim standardom na področju
zaščite žvižgačev skupaj z bogato kulturo
raziskovalnega novinarstva, kazenskemu pregonu
uporabe političnega pritiska na upravljanje
skladov, in revizijskim, nadzornim in preiskovalnim
institucijam, ki niso pod neprimernim političnim
vplivom.” // Benedek Jávor

Nova zasnova naj bi bila bolje usklajena s porabo EU
na področju migracij in naj bi poenostavila uporabo
skladov. Sklad obravnava drugo področje politike
preseljevanja EU, zajema podporo ukrepom glede
azila, zakonitih migracij in vključevanja državljanov
tretjih držav, kakor tudi postopke vračanja. Poleg
kritičnega pogleda na nekatere ukrepe v okviru Sklada
za azil, migracije in vključevanje je Skupina Zeleni/
ESZ v Evropskem parlamentu dosegla nekaj uspeha
v pogajanjih: Uspelo nam je vključiti zavezo za ukrepe
glede preseljevanja in premeščanja v program.
To izkazuje solidarnost in je v pomoč beguncem,
katerih življenja in svoboščine so ogroženi.
Dosegli smo, da so nevladne organizacije upravičene
do financiranja iz Sklada za azil, migracije in
vključevanje. Druga pomembna novost novega
programa je močnejša opredelitev kazalnikov za
izvajanje in vrednotenje programa. To bo pomagalo
zagotoviti, da bodo države članice bolj upoštevale
smernice EU za financiranje.
Proračun: 3 milijarde 318 milijonov

Podpora Evropski migracijski mreži, da se zagotovi:
33 Zbiranje in izmenjeva posodobljenih, objektivnih,
zanesljivih in primerljivih podatkov in informacij;
33 Opravljanje analiz podatkov in informacij;
33 Priprava in objava rednih poročil o razmerah na
področjih migracij in azila;
33 Referenca za širšo javnost glede objektivnih,
nepristranskih informacij o migracijah, azilu in
vključevanju.
Izvedba:
Kjer je mogoče, se sklad izvaja preko nacionalnih
programov držav članic EU.
Države članice ali regionalne oblasti so v tem primeru
odgovorne za dodelitev subvencij upravičencem.
Želimo spodbuditi nevladne organizacije, da se aktivno
vključijo v pripravo teh programov in da pozovejo
države članice, naj namenijo več pozornosti podpori in
vključevanju beguncev.
Specifične transnacionalne ali posebno inovativne
projekte ter podporo nedržavnim akterjem in promocijo
dogodkov in študij upravlja neposredno Komisija.
Del proračuna se izvaja prek Evropske migracijske
mreže.

Dodatna pojasnila glede upravičenosti akterjev so
navedena v posameznem pozivu za zbiranje predlogov
in ponudb.
Dodatne informacije:
Uradna spletna stran programov za notranje zadeve:
33 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/
fundings/funding-home-affairs-beyond-2013/index_
en.htm
Informacije o vseh pozivih za zbiranje predlogov GD
HOME, ki so trenutno odprti:
33 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/
fundings/calls-for-proposals/index_en.htm#/c_
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e) LIFE – program za
okolje in podnebne ukrepe
Splošni cilj programa LIFE je ohranjanje narave in
spodbujanje trajnostnega razvoja. Nov program
za obdobje 2014–2020 je razdeljen na dva sklopa:
Okolje in podnebni ukrepi. Okoljski sklop vključuje
tri prednostna področja: okolje in učinkovitost rabe
virov, narava in biotska raznovrstnost ter upravljanje
in informacije. Podprogram za podnebne ukrepe
sestavljajo tri prednostne naloge: prilagajanje, blažitev
ter upravljanje in informiranje.
Skupina Zeleni/ESZ je aktivno sodelovala pri
pogajanjih o tem programu. Zeleni uspeh je, da bo
izbor financiranja projektov temeljil na kakovosti
in ne na vnaprej določeni nacionalni dodelitvi. To
omogoča učinkovitejšo rabo denarja EU za projekte z
najprimernejšimi vplivi na varstvo okolja in podnebno
prilagoditev/blažitev.
Poleg tega bodo projekti s področja biotske
raznovrstnosti, za katere je bilo težko dobiti dodatna
sredstva, deležni višjega sofinanciranja s strani
Komisije, s čimer se olajša njihova izvedba.
Poleg tega bodo integrirani projekti spodbujali tesnejše
sodelovanje med pristojnimi organi in okrepili celostno
ukrepanje.
Proračun: 3 milijarde 57 milijonov

Podprte dejavnosti:

Upravičenost:

Okoljski sklop podpira projekte na naslednjih področjih:
33 Narava in biotska raznovrstnost;
33 Vodno in morsko okolje;
33 Odpadki;
33 Učinkovitost rabe virov, vključno z zemljo in gozdovi,
kakor tudi zeleno in krožno gospodarstvo;
33 Okolje in zdravje, vključno s kemikalijami in hrupom
33 Kakovost zraka in emisije, vključno s podatki za
mestno okolje in upravljanje;

V programu LIFE sodelujejo vse države članice.
Poleg tega je pod določenimi pogoji možna podpora
dejavnosti izven meja Unije:
33 ukrepanje zunaj EU je potrebno za dosego
okoljskega/podnebnega cilja EU;
33 zagotavlja učinkovitost posegov, opravljenih v
državah članicah in koordinator ima sedež v EU.

Sklop Podnebni ukrepi podpira projekte na naslednjih
področjih:
33 Izvajanje in oblikovanje politik in zakonodaje Unije ter
usklajevanje dejavnosti med vsemi politikami;
33 Izboljšanje in uporaba baze znanja v praksi;
33 Priprava in izvajanje integriranih strategij in akcijskih
načrtov;
33 Razvoj in predstavitev inovativnih tehnologij,
sistemov, metod in instrumentov za replikacijo, prenos
ali usklajevanje;
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Financiranje iz sredstev programa LIFE je odprto
javnim in zasebnim subjektom
Dodatne informacije:
Uradna spletna stran programa LIFE:
33 http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
Dejavnosti LIFE v vaši državi članici:
33 http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.
htm
„LIFE je zelo uspešen evropski program in pomemben
del naših skupnih prizadevanj za ohranitev in
zagotovitev zdravega okolja za prihodnje generacije.
Ko podnebne spremembe ogrožajo naše domove
in življenja, je cilj novega programa LIFE pomagati
skupnostim, da se lotijo projektov prilagajanja z
namenom preprečiti najhujše posledice močnega
deževja in nevihtnega vremena, ki smo ga že doživeli
zaradi pomanjkanja zaveze k boju proti podnebnim
spremembam.“ // Margrete Auken

Izvedba:
Proračun okoljskega sklopa bo dodeljen v prvi fazi
(2014–2017) za projekte, vezane na nacionalno
dodelitev, v drugi fazi (2018–2020) pa bodo projekti
deležni podpore na podlagi zaslug.

Vsaj 81 % proračuna programa LIFE se bo porabilo v
obliki subvencij za projekte. Preostanek bo dodeljen v
obliki subvencij za poslovanje v podporo neprofitnim
organizacijam in javnih naročil za študije in druge
storitve. Dodatne informacije o razporeditvi sredstev
med prednostnimi področji in med različnimi oblikami
financiranja po posameznih podprogramih objavi
Komisija v večletnem delovnem programu.

© Foto: Andrew Scherbackov/Shutterstock
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Projekti, ki jih zajema sklop podnebnih ukrepov se v
celotnem obdobju izbirajo na podlagi pozitivnih učinkov.

(f) Instrument za povezovanje Evrope (CEF) –
energija, promet in širokopasovna omrežja
CEF je nov krovni program za naložbe EU v energijo,
promet in širokopasovno infrastrukturo, ki je v skupnem
evropskem interesu. Program združuje vse tri sektorje,
da bi bolje izkoristili sinergije med financiranimi projekti.
Proračun: 19,3 milijard EUR (13,174 milijard €
prometna infrastruktura, 5,126 milijard € energija,
1 milijarda € širokopasovna omrežja)
Podprte dejavnosti:
Naložbe v prometno infrastrukturo:
33 Odprava ozkih grl in premoščanje manjkajočih
povezav;
33 Zagotavljanje trajnostnega in učinkovitega prometa;
33 Optimizacija integracije in medsebojnega
povezovanja različnih načinov prevoza ter izboljšanje
interoperabilnosti prevoznih storitev.
Naložbe v energetsko infrastrukturo:
33 Povečanje konkurenčnosti s spodbujanjem nadaljnje
integracije notranjega energetskega trga in;
33 Interoperabilnosti elektroenergetskih in plinskih
omrežij prek meja;
33 Izboljšanje varnosti oskrbe Unije z energijo prispeva
k trajnostnemu razvoju in zaščiti okolja, med drugim z
vključevanjem energije iz obnovljivih virov v električno
omrežje in z razvojem pametnih energetskih omrežij in
omrežij ogljikovega dioksida.
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Izvedba:
Komisija sprejema večletne in letne delovne programe
za vsak prometni, telekomunikacijski in energetski
sektor, kjer se določi oblika finančne pomoči, ki se
uporablja za dodelitev proračunskih sredstev.
Denar se razdeli v obliki subvencij, javnih naročil in
finančnih instrumentov.
Upravičenost:
Predloge pošlje ena ali več držav članic ali,
s soglasjem zadevnih držav članic, mednarodne
organizacije, skupna podjetja ali javna ali zasebna
podjetja ali organi, ustanovljeni v državah članicah.
Dodatne informacije:
Informacije o CEF na področju energije:
33 http://ec.europa.eu/energy/mff/facility/connecting_
europe_en.htm
Informacije o CEF na področju prometa:
33 http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/
connecting_en.htm

„Instrument za povezovanje Evrope skupaj s
strukturnimi skladi nudi možnost za pospešitev
vlaganja v vetrno in sončno energijo v Evropi in
za povezovanje te zelene energije preko meja
posameznih držav članic.” // Claude Turmes

Informacije o CEF na področju širokopasovnega
dostopa:
33 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connectingeurope-facility

Naložbe v širokopasovna omrežja:
33 Uvajanje hitrih in zelo hitrih širokopasovnih omrežij;
33 Vzpostavitev čezmejnega dostopa do interoperabilne
javne infrastrukture digitalnih storitev.

„Ideja o Instrumentu za povezovanje Evrope je dobra: Evropa mora preseči nacionalne meje, zlasti na področju okolju
prijaznih železnic.Vendar pa je trenutna prometna politika EU osredotočena na nekaj večjih projektov, ki porabijo
ogromne količine denarja in časa. To gre na račun železniškega omrežja, ki še naprej ostaja kolaž z vrzelmi ravno na
mejah.Moramo se potruditi in zakrpati te vrzeli manjkajočih povezav, ki pogosto segajo nazaj do vojnih in povojnih
obdobji. Hkrati pa moramo zmanjšati železniški hrup pri viru. EU zagotavlja sredstva za obe nalogi.“ // Michael Cramer

© Foto: ImaginePlaces 2013
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g) Instrumenti za nujno pomoč

i) Mehanizem Unije na področju civilne zaščite
Mehanizem Unije na področju civilne zaščite je
instrument EU za spodbujanje učinkovitejših sistemov
za preprečevanje in odzivanje na naravne nesreče in
nesreče, ki jih povzroči človek. Podpira usklajevanje
med državami članicami in EU, da se zagotovi
visoko stopnjo zaščite pred nesrečami, za krepitev
pripravljenosti na ravni držav članic in Unije za
odzivanje na nesreče in da se olajša hiter in učinkovit
odziv v primeru nesreče. Za lokalne oblasti je ta
instrument zanimiv, kar zadeva ukrepe za pripravljenost
na nesreče in njihovo preprečevanje.
Proračun: 198 milijonov €
Podprte dejavnosti:
Mehanizem Unije podpira dejavnosti na naslednjih
področjih:
33 Preventivne dejavnosti;
33 Obvladovanje tveganj;
33 Dejavnosti pripravljenosti Komisije in držav članic
33 Vzpostavitev odziva v sili;
33 Koordinacijsko središče, ki zagotavlja neprekinjeno
operativno zmogljivost in služi državam članicam in
Komisiji;
33 Evropska zmogljivost odziva v sili kot prostovoljna
skupina predanih odzivnih zmogljivosti držav članic;
33 Načrtovanje operacij;
33 Odpravljanje vrzeli v odzivnih zmogljivostih;
33 Usposabljanje in vaje ter razširjanje pridobljenih
izkušenj in znanja;
33 Uradno obveščanje o nesrečah v Uniji;
33 Spodbujanje skladnosti odziva na nesreče zunaj
Unije;
33 Podpora na terenu;
33 Prevoz in oprema.

Izvedba:

ii) Solidarnostni sklad Evropske unije (SSEU)

Izvedba:

Razen za ukrepe, ki spadajo pod odzive v izrednih
razmerah, Komisija sprejme letne delovne programe,
ki določajo cilje, način izvajanja, opis dejavnosti in
okvirna finančna sredstva ter okviren časovni razpored
izvajanja. Finančna pomoč je lahko v različnih oblikah,
natančneje v obliki subvencij, povračil stroškov, javnih
naročil ali prispevkov v skrbniške sklade.

Solidarnostni sklad Evropske unije (EUSF) je bil
ustanovljen, da se odzove na večje naravne nesreče
in izrazi evropsko solidarnost s prizadetimi območji v
Evropi. Sklad je bil ustanovljen po hudih poplavah v
Srednji Evropi poleti leta 2002. Državam članicam in
državam kandidatkam (trenutno Turčija in Črna gora),
prizadetih v večjih naravnih nesrečah, nudi finančno
pomoč.

Če država članica želi prejeti pomoč iz Solidarnostnega
sklada, mora poslati vlogo Komisiji v roku 12 tednov od
datuma prve škode, ki jo je povzročila nesreča.
Če se vloga odobri in Evropski parlament in Svet
odobrita proračunska sredstva za finančno podporo, se
pomoč takoj izplača državi članici.

Upravičenost:
Financiranje je na voljo vsem državam članicam EU
in partnerskim državam, kot je navedeno v členu 28
Uredbe o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite.
Možni upravičenci:
33 Organi javne uprave;
33 Univerze;
33 Mednarodne organizacije;
33 Podjetja.
Dodatna pojasnila glede upravičenosti akterjev so
navedena v posameznem pozivu za zbiranje predlogov
in ponudb.
Dodatne informacije:
Uradna spletna stran programa:
33 http://ec.europa.eu/echo/funding/financial_
instrument_en.htm

SSEU deluje predvsem kot instrument refinanciranja
za nujne operacije, ki sledijo katastrofi. Programa
in zahteve za sofinanciranje ni potrebno predložiti.
Subvencija se lahko uporabi za financiranje nekaterih
nujnih ukrepov od prvega dne nesreče dalje.
Proračun: Letno skupaj 500 milijonov €
Podprte dejavnosti:
SSEU zagotavlja finančno podporo prizadetim državam
članicam za javne naložbe za blažitev posledic
nesreče:
33 Takojšnja usposobitev infrastrukture in obratov na
področju energetike, pitne vode in odpadnih voda,
prevoza, telekomunikacij, zdravja in izobraževanja;
33 Zagotavljanje začasne namestitve in reševalnih
služb za zadovoljitev neposrednih potreb prizadetega
prebivalstva;
33 Takojšnja zagotovitev preventivne infrastrukture in
ukrepov za zaščito kulturne dediščine;
33 Čiščenje območja nesreče, vključno z naravnimi
področji;
33 Tehnična pomoč.
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Kasneje je prizadeta država odgovorna za izvedbo,
vključno z izbiro dejavnosti in njihovo revizijo in
nadzorom. Država članica lahko zahteva predplačilo v
višini največ 10 % pričakovanega prispevka iz sklada.
Države članice se spodbuja k izvajanju strategije
za preprečevanje naravnih nesreč in obvladovanje
tveganj.
To se naredi z zahtevo po poročanju pred in po vlogah.
To pomeni, da lahko Komisija razmisli o zmanjšanju
ali zavrnitvi subvencije, če država članica večkrat krši
svoje obveznosti glede izvajanje zakonodaje EU o
preprečevanju nesreč.
Upravičenost:
V primeru „večje naravne katastrofe“ je država članica
upravičena do pomoči, če je neposredna škoda
ocenjena na več kot 3 milijard € ali več kot 0,6 %
njenega bruto nacionalnega dohodka (BND).
SSEU lahko prav tako posreduje pri „regionalnih
naravnih nesrečah“, torej pri vsaki naravni nesreči v
regiji na ravni NUTS 2 z neposredno škodo, ki presega
1,5 % bruto domačega proizvoda (BDP) zadevne
regije.
Dodatne informacije:
Uradna spletna stran solidarnostnega sklada:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/
solidarity/index_en.cfm#

© Foto: Jaromir Chalabala/Shutterstock

g) Instrumenti za nujno pomoč

g) Instrumenti za nujno pomoč

44

h) OBZORJE 2020 – Okvirni program
za raziskave in inovacije

OBZORJE 2020 je nov okvir za vlaganja EU v raziskave
in inovacije za vse faze inovacijskega procesa, od
osnovnih raziskav do vstopa na tržišče. Njegove glavne
prednostne naloge so zagotavljati odličnost v znanosti,
ustvarjati vodilni položaj v industrijski tehnologiji ter
spoprijemanje z družbenimi izzivi. Na novo zasnovan
program je naslednik prejšnjega 7. okvirnega programa
za raziskave, in vključuje program Inteligentna energija
za Evropo in dele Programa za konkurenčnost in
inovacije (CIP). Poleg tega so dejavnosti Evropskega
inštituta za inovacije in tehnologijo vključene v
strateški okvir programa OBZORJE 2020. Med
pogajanji o pripravi novega programa je skupini Zeleni/
ESZ v Evropskem parlamentu uspelo s proaktivnim
pristopom doseči spremembe na številnih različnih
področjih. Uspešno smo predstavili multidisciplinarne
pristope, vključevanje družboslovja v celoten program
in zlasti tesnejše sodelovanje državljanov, končnih
uporabnikov, civilne družbe in organizacij javnega
sektorja, prizadevali smo si za več možnosti financiranja
za mala in srednje velika podjetja. Zagotovili smo, da
bodo znanstvene publikacije, pripravljene s pomočjo
sredstev iz programa OBZORJE 2020, javno dostopne
in da se bo spodbujalo dostopanje do podatkov. Okrepili
smo pomen spoštovanja temeljnih pravic in svoboščin
fizičnih oseb in zlasti njihove pravice do zasebnosti.
Na področju energetike, smo zagotovili, da bo 85
% investicij namenjenih za obnovljive vire energije,
energetsko učinkovitost končne rabe, pametna omrežja
in tehnologijo za shranjevanje in več delom programa
smo dodali cilje trajnostnega razvoja, učinkovite rabe
virov in energetske učinkovitosti.
Proračun: 70,2 milijard €
Podprte dejavnosti:
Okvirni program OBZORJE 2020 s svojimi dejavnostmi
financiranja zajema številna različna tematska področja,
ki se jih lahko strukturira skladno s ključnimi cilji
programa:
Odlična znanost
33 Evropski raziskovalni svet;
33 Prihodnje tehnologije in tehnologije v razvoju;
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Izvedba:
33 Ukrepi Marie Skłodowske-Curie;
33 Evropske raziskovalne infrastrukture, vključno z
e-infrastrukturami.
Vodilni položaj v industriji
33 Vodilni položaj na področju omogočanja in
industrijskih tehnologij;
33 Informacijske in komunikacijske tehnologije;
33 Nanotehnologije, napredni materiali;
33 Proizvodnja in predelava ter biotehnologija;
33 Vesolje;
33 Dostop do tveganega kapitala;
33 Inovacije v MSP.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) organizira Skupnosti znanja in inovacij na naslednjih področjih:
33 Inovacije za zdravo življenje in dejavno staranje;
33 Surovine – trajnostno odkrivanje, pridobivanje,
predelava in recikliranje;
33 Proizvodnja z dodano vrednostjo;
33 Food4Future – trajnostna oskrbovalna veriga od virov
do potrošnikov;
33 Mestna mobilnost.

Družbeni izzivi
33 Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje;
33 Varnost oskrbe s hrano, trajnostno kmetijstvo in
Gozdarstvo, morje in celinska voda, raziskave s
področja bioekonomije;
33 Varna, čista in učinkovita energija;
33 Pameten, okolju prijazen in integriran promet;
33 Podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in
surovin
33 Evropa v spreminjajočem se svetu – vključujoče in
inovativne družbe, ki kritično razmišljajo;
33 Varne družbe – varovanje svobode in varnosti Evrope
in njenih državljanov
Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe
33 Financiranje, ki obravnava notranja neskladja EU
glede učinkovitosti raziskav in inovacij;
33 Ukrepi v tem razdelku so usmerjeni na države članice,
ki najbolj potrebujejo kohezijsko politiko.
Znanost z družbo in za njo
33 Vzpostavitev učinkovitega sodelovanja med znanostjo
in družbo, vključno s sodelovanjem državljanov v civilni
družbi;
33 Zaposlovanje novih talentov za znanost;
33 Povezovanje znanstvene odličnosti z družbeno
zavestjo;
33 Trajnost in odgovornost.

Komisija sprejme delovne programe za izvajanje
različnih delov okvirnega programa, ki podrobneje
opisujejo cilje financiranja in podprte vrste ukrepov in
navajajo okviren časovni razpored izvajanja.
Sredstva so večinoma dodeljena v obliki subvencij,
običajno za obdobje 3 let. Vendar pa je za večje naložbe
in tržno usmerjene dejavnosti, dostop do posojil in
lastniškega kapitala zagotovljen v okviru mehanizma
EIB/EIS.
Upravičenost:
33 Vse države članice;
33 Organi javnega sektorja (vključno z lokalnimi in
regionalnimi upravami);
33 Javne in zasebne institucije;
33 Univerze in raziskovalni inštituti ali raziskovalne
organizacije;
33 Podjetja in MSP, vključno s socialnimi podjetji
33 Nevladne organizacije, organizacije civilne družbe,
interesne skupine/organizacije končnih uporabnikov v
vseh sektorjih;
33 Neodvisni raziskovalci, vključno z raziskovalci, iz
katere koli države na svetu.
Dodatne informacije:
Uradna spletna stran programa OBZORJE 2020:
33 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/Portal

„Uspešno smo pozelenili cilje programa Obzorje 2020,
razširili sodelovanje interesnih skupin in poglobili
povezave z drugimi skladi EU, nacionalnimi in
regionalnimi skladi. Program je odprt za podporo
razvoju eko-inovativnih rešitev za širok spekter
družbenih težav na mednarodni in lokalni ravni.
Sedaj potrebujemo dobre projekte, da bo Evropa
tudi dejansko bolj zelena. Zato pozivam vse vrste
organizacij (civilno družbo, MSP, lokalne in regionalne
oblasti) z eko-inovativnimi idejami, naj aktivno iščejo
financiranje in partnerje v okviru programa.”
// Philippe Lamberts

Udeležencev za financiranje OBZORJE 2020:
33 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/home.html
Financiranje za MSP:
33 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/funding/sme_participation.html
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i) Program Zdravje EU

i) Program Zdravje EU

Glavni namen programa Zdravje je podpirati in
dopolnjevati nacionalne zdravstvene politike držav
članic za izboljšanje zdravja državljanov EU in
zmanjšanje neenakosti. Osrednji cilji programa so:
33 promocija zdravja, preprečevanje bolezni in krepitev
podpornega okolja za zdravi način življenja;
33 zagotovitev dostopa do boljšega in varnejšega
zdravstvenega varstva za državljane EU;
33 spodbujanje inovacij in trajnosti v zdravstvenih
sistemih;
33 zaščita državljanov pred resnimi čezmejnimi
zdravstvenimi grožnjami.
Skupina Zeleni/ESZ iz Evropskega parlamenta je s
svojimi pobudami zagotovila, da program vključuje
sklicevanje na preventivne ukrepe in sklice na okoljske
faktorje kot dejavnike tveganja in vir kroničnih obolenj.
Proračun: 398,4 milijonov €
Podprte dejavnosti:
33 Zaščita državljanov pred resnimi negativnimi
čezmejnimi volivi na zdravje;
33 Zakonodaja na področju nalezljivih bolezni in drugih
nevarnosti za zdravje (pobuda zdravstvene varnosti);
33 Izboljšanje ocene tveganj z zagotovitvijo dodatnih
kapacitet za strokovno znanje in izkušnje ter mapiranje
obstoječih ocen;
33 Podpora krepitvi zmogljivosti, sodelovanje s
sosednjimi državami, načrtovanje pripravljenosti,
nezavezujoči pristopi k cepljenju, skupna javna
naročila;
33 Promocija zdravja, preprečevanje bolezni in krepitev
podpornega okolja za zdrav način življenja;
33 Stroškovno učinkovita promocija in preventivni
ukrepi za obravnavo tobaka, alkohola, nezdravih
prehranjevalnih navad, telesne nedejavnosti;
33 Kronične bolezni, vključno z rakom; dobre prakse za
preprečevanje, zgodnje odkrivanje in vodenje, vključno
s samoupravljanjem;

33 HIV/AIDS, tuberkuloza in hepatitis, sprejemanje
dobrih praks za stroškovno učinkovito preprečevanje,
diagnosticiranje, zdravljenje in nego;
33 Zakonodaja o oglaševanju in trženju tobačnih
izdelkov;
33 Zdravstvene informacije in sistem znanja;
33 Omogočanje dostopa do boljšega in varnejšega
zdravstvenega varstva za državljane EU;
33 Redke bolezni;
33 Varnost pacienta in kakovost njegove zdravstvene
oskrbe, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem
bolnišničnih okužb;
33 Odpornost na protimikrobna zdravila;
33 Zakonodaja na področju tkiv in celic, krvi, organov,
medicinskih naprav, zdravil in pacientovih pravic na
področju čezmejnega zdravstvenega varstva;
33 Zdravstvene informacije in sistem znanja;
33 Spodbujanje inovacij in trajnosti v zdravstvenih
sistemih;
33 Ocena zdravstvene tehnologije;
33 Sprejemanja zdravstvenih inovacij in rešitev na
področju e-zdravja;
33 Napovedovanje in načrtovanje zdravstvenih delavcev
(število, obseg praks, spretnosti), mobilnost/migracija
zdravstvenih delavcev;
33 Mehanizem za združeno strokovno znanje in dobre
prakse, ki pomagajo državam članicam pri reformah
njihovih zdravstvenih sistemov;
33 Zdravje v starajoči se družbi, vključno z evropskim
partnerstvom za inovacije na področju aktivnega in
zdravega staranja;
33 Zakonodaja na področju medicinskih pripomočkov,
zdravil in čezmejnega zdravstvenega varstva;
33 Zdravstvene informacije in znanje, vključno z
znanstvenimi odbori.
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Izvedba:

5) Dodatne informacije in kontaktne točke

Program Zdravje se izvaja s pomočjo subvencij
za projekte, subvencij za poslovanje, neposrednih
subvencij mednarodnim organizacijam in javnih
razpisov (razpisi, okvirne pogodbe).

Odbor regij je skupščina EU lokalnih in regionalnih
predstavnikov. Na svoji spletni strani nudi dodate
informacije o dejavnostih EU v regijah in kontaktne
informacije vaših lokalnih predstavnikov:

Europe Direct je osrednja informacijska služba, na
katero se lahko obrnete z vsemi vprašanji glede
zakonodaje EU, državljanskih pravic in subvencij za
projekte:

33 http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx

33 http://europa.eu/europedirect/index_en.htm

Mreža lokalnih svetnikov Evropske zelene stranke:

Seznam upraviteljev za strukturne sklade v vsaki regiji:

33 http://europeangreens.eu/local-councillors-network

33 http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/
authority_en.cfm?pay=108&list=no

Upravičenost:
Vse države članice sodelujejo v programu. Vrste
akterjev, ki lahko koristijo podporo programov:
33 Javne oblasti;
33 Javni organi (raziskovalne in zdravstvene institucije,
univerze in visokošolski zavodi);
33 Nevladne organizacije;
33 Mednarodne organizacije.
Dodatna pojasnila glede upravičenosti akterjev so
navedena v posameznem pozivu za zbiranje predlogov
in ponudb.
Dodatne informacije:
Uradna spletna stran programa Zdravje:
33 http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_
en.htm
Informacije o tekočih pozivih:
3 http://ec.europa.eu/health/programme/funding_
schemes/index_en.htm

a) Kontaktne točke:

Konvencija županov je vseevropsko združenje lokalnih
in regionalnih oblasti, ki so se prostovoljno obvezale k
povečanju energetske učinkovitosti in rabi obnovljivih
virov energije na svojem ozemlju:
33 http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
Evropsko inovativno partnerstvo za pametna mesta
in skupnosti je platforma za razvoj in izmenjavo
inovativnih rešitev za glavne okoljske, družbene
in zdravstvene izzive, s katerimi se danes soočajo
evropska mesta:
33 http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
PREPARE – Partnerstvo za podeželsko Evropo
je organizacija, ki deluje kot evropska mreža za
podeželske akterje. Med drugim nudijo publikacijo o
pobudi za teritorialni razvoj: („Vloga skupnosti– Kako
civilna družba ohranja podeželsko Evropo“):
33 http://www.preparenetwork.org/about-prepare
EURES – Evropski portal za zaposlitveno mobilnost:

b) informacije o pozivih EU za zbiranje predlogov in ponudb:
Najpomembnejša spletna stran za pozive za
zbiranje ponudb je TED (Tenders Electronic Daily).
Vsebuje informacije o vseh razpisnih dokumentih EU,
vsakodnevno se posodablja z obvestili o naročilih
Evropske unije in vam omogoča iskanje javnih razpisov
po sektorjih, državah in regijah:
33 http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do
Informacije o načrtovanih, odprtih in zaključenih
razpisih vsebujejo tudi uradne spletne strani programov
ali spletna stran pristojnega generalnega direktorata.
Komisija vodi osrednjo stran, na kateri boste našli
seznam povezav do različnih tematskih področij:
33 http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm
Informacijska služba skupnosti za raziskave in razvoj
(CORDIS) nudi praktične napotke glede možnosti
financiranja EU na področju raziskav in inovacij:

33 https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en

33 http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/home_
en.html

Na Evropskem mladinskem portalu so na voljo vse
informacije o ponudbah in priložnostih za mlade v
Evropi:

Preko portala SIMAP je mogoče dostopati do
najpomembnejših informacij o evropskih javnih
naročilih:

33 http://europa.eu/youth/splash_en
Eurodesk je glavni ponudnik informacij o evropskih
politikah in priložnostih za mlade in tiste, ki delajo z
njimi:
33 http://www.eurodesk.org/edesk/

33 http://simap.europa.eu/index_en.htm
Nasveti za potencialne izvajalce so na voljo v
publikaciji Komisije „Poslovanje z Evropsko komisijo“:
33 http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/
publications_en.cfm#doing_business

„Za razvoj zdravih javnih financ in učinkovito rabo
evropskih sredstev je pomembno spodbujati načelo
odgovornosti in zagotavljati pravne podlage za
njegovo izvajanje. Treba je oblikovati tudi revizijske
mehanizme, ki bodo učinkovito delovali in sledili
ciljem tega načela. V času zelo izjemnih gospodarskih
razmer je pravilna in učinkovita raba evropskih
sredstev postala še pomembnejša. V zvezi s tem je
raba evropskih sredstev zagotovo najpomembnejše
orodje za nadaljnji razvoj družbe in celotne Evropske
unije.“ // Igor Šoltes
c) Orodje za iskanje partnerjev:

Večina uradnih spletnih strani programov financiranja
EU ima na voljo orodje za iskanje partnerjev. Na
primer: Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo
nudi za svoje programe na področju izobraževanja
(Erasmus, Comenius itd.) iskalnik projektnih partnerjev:
33 http://llp.teamwork.fr/partner_search/partner_search.
php
Otlas je spletno orodje za iskanje partnerjev za
mednarodne projekte na področju mladih. Organizacije
lahko v Otlas vpišejo svoje kontaktne podatke in
interesna področja ter objavijo, da iščejo partnerje za
projektne ideje: 3 www.otlas.eu
Iskanje projektnih partnerjev LinkedIn: 3 https://
www.linkedin.com/groups/EU-Projects-PartnerSearch-2842114
Iskanje partnerjev na Facebooku za projekte EU in
mednarodne projekte: 3 https://www.facebook.com/
groups/Partnersearch/?fref=ts

5) informacije in kontakti
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++ Evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI) ++ Evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR) ++ Evropski socialni sklad (ESS) ++ Pobuda za zaposlovanje mladih (YEI) ++
Kohezijski sklad ++ Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ++ Evropski sklad za
pomorstvo in ribištvo (EMFF) ++ Ozemeljski razvoj ++ Trajnostni razvoj urbanih območij
++ Lokalni razvoj pod vodstvom skupnosti (CLLD) ++ Evropsko teritorialno sodelovanje
++ Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) ++ Program za zaposlovanje
in družbeno solidarnost (PROGRESS) ++ Evropske službe za zaposlovanje (EURES) ++ Tvoja
prva EURES ++ Instrument za mikrofinanciranje in socialno podjetništvo (MF/SP) ++

++ Vodnik po finančnih sredstvih Evropske unije ++
++ Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD) ++ Evropski sklad za prilagoditev
globalizaciji (ESPG) ++ Ustvarjalna Evropa ++ Erasmus ++ Evropa za državljane ++ Erasmus
za mlade podjetnike ++ Program za pravice, enakost in državljanstvo ++ Program
pravosodja ++ Sklad za azil, migracije in vključevanje ++ Program za okolje in
podnebne ukrepe (LIFE) ++ Povezovanje Evrope (CEF) Energija, promet in
širokopasovna omrežja ++ Instrumenti za nujno pomoč ++ Mehanizem Unije na področju
civil nezaščite ++ Solidarnostni sklad Evropske unije (SSEU) ++ OBZORJE 2020
++ Okvirni program za raziskave in inovacije ++ Zdravstveni program EU ++
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