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BOLJ PRILAGOJEN PRISTOP K REGIONALNIM POTREBAM
Intervencije v okviru nove kohezijske politike bodo še bolj prilagojene regionalnim in lokalnim potrebam. Sredstva
kohezijske politike bodo usmerjena tja, kjer so najbolj potrebna, in podpirala lokalno vodene razvojne strategije.
Kohezijska politika za obdobje 2021–2027 pomeni Evropo, ki je vedno bližje svojim državljanom.

USMERJANJE SREDSTEV TJA, KJER SO NAJBOLJ POTREBNA
Prihodnja kohezijska politika, ki je posodobljena in še bolj osredotočena na rezultate, namenja sredstva
regijam, ki morajo najbolj nujno dohiteti preostali del EU, da se zagotovi zbliževanje in pravično
obravnavanje vseh.
Tudi nova metoda dodeljevanja sredstev temelji predvsem na BDP na prebivalca. Gradi na „berlinski formuli”, ki jo je
Evropski svet sprejel leta 1999.
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Komisija je danes predlagala spremembo metode.
Ta je nekoliko spremenjena, da bi bila sredstva še
bolj usmerjena v manj razvite države članice in da
bi bile regije, ki se soočajo z industrijsko tranzicijo,
deležne večje finančne podpore.
Prav tako vključuje nova merila za vse kategorije
regij, da bi tako bolje zajela dejanske družbenoekonomske razmere. To so brezposelnost mladih,
nizke stopnje izobrazbe, podnebne spremembe
ter sprejem in vključevanje migrantov Nazadnje,
Komisija predlaga vzpostavitev „varnostne mreže“,
da bi se izognili preveč nenadnim spremembam
v dodeljenih sredstvih za države članice.
Kar zadeva kohezijski sklad, ostaja metoda
nespremenjena: sredstva bodo namenjena državam
članicam, v katerih je bruto nacionalni dohodek
(BND) na prebivalca nižji od 90 % povprečja EU.

KOHEZIJSKA POLITIKA ZA VSE REGIJE
Kohezijska politika bo še naprej vlagala v vse regije, da bi regijam v južni in vzhodni Evropi z nizko
rastjo in nizkimi dohodki pomagala, da nadoknadijo zaostanek, obenem pa odpravila revščino na omejenih
območjih v bogatejših državah članicah. Območja, ki jih je prizadela industrijska tranzicija in so razširjena po vsej Evropi,
bodo še naprej prejemala pomoč EU.
Poleg tega se bodo regionalne stopnje sofinanciranja povečale in se vrnile na raven pred krizo. S tem se bo
izboljšalo prevzemanje odgovornosti in spodbujala kakovostna poraba sredstev. Prispevek EU bo znašal največ 40 %
do 70 %.
BDP NA PREBIVALCA (SKM) ZA REGIJE NA RAVNI NUTS 2, POVPREČJE ZA LETA 2014–2015–2016
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LOKALNO DELOVANJE: PODPIRANJE LOKALNO VODENIH
RAZVOJNIH STRATEGIJ
Okvir kohezijske politike za obdobje 2021–2027 je še bolj lokalno usmerjen: podpira razvoj lokalnih strategij za rast
z mestnimi, lokalnimi ali drugimi regionalnimi organi, ki naj bi bili zdaj zadolženi za izbor projektov, ki jih financira
EU, oziroma sodelovali pri izboru.
Novi okvir prav tako podpira nadaljevanje „lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost“, in sicer pripravo lokalnih strategij
za rast s strani akcijskih skupin, ki vključujejo lokalne organe, civilno družbo in poslovne partnerje.

VEČJI POUDAREK NA TRAJNOSTNEM RAZVOJU MEST
Mesta so gonilna sila rasti in inovacij, vendar se soočajo tudi s perečimi izzivi, kot so med drugim
onesnaženost zraka, brezposelnost in socialna izključenost.
6 % sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo namenjenih naložbam v trajnostni razvoj
mest. Finančni okvir za obdobje 2021–2027 poleg tega uvaja evropsko urbano pobudo, novo orodje za medmestno
sodelovanje, inoviranje in krepitev zmogljivosti pri vseh prioritetah agende EU za mesta (denimo vključevanje migrantov,
stanovanjska politika, kakovost zraka, revščina v mestih, energetski prehod).
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V skladu z novo strategijo za najbolj oddaljene regije bodo tem regijam namenjena sredstva za razvoj njihovih
možnosti na področju modrega gospodarstva, vesoljskih znanosti in obnovljivih virov energije. Iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj bodo še naprej prejemale dodatna sredstva EU. Prav tako bodo prejele posebno podporo v okviru novih
programov Interreg, da bodo poglobile svojo vključenost v regionalni prostor in povečale medsebojno sodelovanje ter
sodelovanje s sosednjimi državami.
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NAJBOLJ ODDALJENE REGIJE EU OSTAJAJO UPRAVIČENE DO
POSEBNE PODPORE
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Medregionalno in čezmejno sodelovanje bo za regije lažje, saj bodo lahko del dodeljenih sredstev uporabile,
da skupaj z drugimi regijami financirajo projekte kjer koli v Evropi.
Obenem bodo programi „Interreg“ z 9,5 milijarde evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj državam članicam in
regijam še naprej omogočali čezmejno sodelovanje pri reševanju skupnih izzivov.
Komisija v okviru novega instrumenta, in sicer evropskega čezmejnega mehanizma, ki bo v pomoč pri odpravljanju
še zadnjih čezmejnih ovir, predlaga, da bi pri določenem časovno omejenem projektu ali ukrepu in ob prostovoljni
privolitvi pravila ene države članice veljala tudi v sosednjih državah članicah. Tako bi bilo mogoče uresničiti številne
čezmejne projekte prometne infrastrukture in zdravstvenih objektov.
Nova pravila kohezijske politike uvajajo instrument Naložbe v medregionalne inovacije. Regije s podobnimi
možnostmi pametne specializacije bodo deležne večje podpore za medsebojno sodelovanje. Namen je razširiti
donosne medregionalne projekte, ki ustvarjajo evropske vrednostne verige v prednostnih sektorjih, kot so
velepodatki, biogospodarstvo, učinkovita raba virov in povezana mobilnost.
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PROGRAM INTERREG: ODPRAVA ČEZMEJNIH OVIR IN
PODPORA MEDREGIONALNIM INOVACIJSKIM PROJEKTOM

