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DODATNE MOŽNOSTI ZA SINERGIJE V PRORAČUNU EU
Posodobljeni okvir kohezijske politike omogoča večjo sinergijo s skladi, zajetimi z enotnimi pravili in z drugimi
instrumenti iz proračuna EU, namenjenimi istim ciljem na področju inovacij, podnebnih ukrepov, rasti in ustvarjanja
delovnih mest.

NOVE MOŽNOSTI ZA SINERGIJE V OKVIRU ENOTNIH PRAVIL
VKLJUČUJEJO:
Lažja zasnova lokalnih strategij za vključevanje migrantov in iskalcev azila. Sklad za azil in migracije se
osredotoča na kratkoročne potrebe po prihodu (denimo sprejem in zdravstveno varstvo), medtem ko kohezijska politika
podpira dolgoročno družbeno in poklicno vključevanje.
Enostavnejša kombinirana uporaba Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega
sklada+ v okviru enega projekta. To je zlasti pomembno v kontekstu načrtovanja razvoja mest in za obnovo
zanemarjenih mestnih predelov.
Nove, jasnejše določbe za lažje združevanje nepovratnih sredstev in finančnih instrumentov v en sam
projekt, pri čemer se nepovratna sredstva uporabljajo za tiste dele projekta, ki ne ustvarjajo prihodkov. Poleg tega
enotna pravila tudi vsebujejo jasnejše določbe, ki omogočajo, da skladi krijejo večji del tveganja v zvezi s finančnim
produktom. S tem lahko pritegnejo zasebni kapital in spodbudijo naložbe zasebnega kapitala v projekte, ki
so v javnem interesu.

ZUNAJ OBSEGA ENOTNIH PRAVIL:
Države članice se lahko odločijo, da del svojih sredstev iz skladov kohezijske politike prenesejo na
nov sklad InvestEU, ki obstoječe finančne instrumente usmerja v enotno strukturo, da bi okrepili naložbe v strateška
področja, denimo raziskave in inovacije, digitalna omrežja in nizkoogljično gospodarstvo v Evropi. Države članice lahko
tako dostopajo do jamstva, ki ga zagotavlja proračun EU.

Print
PDF

© Evropska unija, 2018
Ponovna uporaba je dovoljena z navedbo vira.
Politiko ponovne uporabe dokumentov Evropske komisije ureja Sklep 2011/833/EU (UL L 330, 14.12.2011, str. 39).
Za vsako uporabo ali reprodukcijo fotografij ali drugega gradiva, ki ni zaščiteno z avtorskimi pravicami EU, je treba pridobiti dovoljenje
neposredno od imetnikov pravic.

ISBN 978-92-79-86334-9
ISBN 978-92-79-86360-8

doi:10.2776/37013
doi:10.2776/771096

KN-02-18-771-SL-C
KN-02-18-771-SL-N

„Pečat odličnosti“ omogoča projektom, ki so uspešno ovrednotena v okviru programa Obzorje
SEAL OF
Evropa, financiranje iz skladov kohezijske politike, ne da bi bilo treba ponoviti izbirni postopek, EXCELLENCE
pod pogojem, da so združljivi s strategijo pametne specializacije zadevne regije ali programa.
Države članice lahko za financiranje projekta prostovoljno in pod določenimi omejitvami prenesejo sredstva
iz skladov kohezijske politike na drug instrument EU. V tem primeru se uporabljajo pravila drugega instrumenta. Države
članice lahko tudi uporabijo svoja sredstva iz kohezijske politike za financiranje projektov, izbranih v okviru nekega
drugega proračunskega instrumenta EU. V tem primeru se uporabljajo pravila kohezijske politike.
Nova pravila olajšujejo sinergije med kohezijsko politiko in programom Erasmus + za učno mobilnost ter
programom za okoljske in podnebne ukrepe LIFE.

