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Kohezijska politika po 2020
Enajst tematskih ciljev v obdobju 2014–2020 je bilo poenostavljenih na
pet ciljev politike:
1. pametnejša Evropa – inovativna in pametna gospodarska preobrazba,
2. bolj zelena, nizkoogljična Evropa;
3. bolj povezana Evropa – mobilnost in regionalna povezljivost IKT;
4. bolj socialna Evropa – izvajanje evropskega stebra socialnih pravic;
5. Evropa, ki je bliže državljanom – trajnostni in celostni razvoj mest,
podeželja in obalnih območij prek lokalnih pobud.

Teritorialni pristopi
Država članica podpira celosten teritorialni razvoj prek teritorialnih in
lokalnih razvojnih strategij v kateri koli od naslednjih oblik:
•celostne teritorialne naložbe;
•lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost;
•drugo teritorialno orodje, ki podpira pobude, ki jih je država članica
oblikovala za naložbe, načrtovane za ESRR v okviru cilja politike iz člena
4(1)(e).
Strategije morajo vsebovati naslednje elemente:
•geografsko območje, ki ga strategija zajema;
•analizo razvojnih potreb in potenciala območja;
•opis celostnega pristopa za obravnavo opredeljenih razvojnih potreb in
potenciala;
•opis sodelovanja partnerjev pri pripravi in izvajanju strategije.
Vsebujejo lahko tudi seznam operacij, ki jih je treba podpreti.

Poenostavitve – teritorialni pristopi
Status LAS:
Kadar urbani, lokalni ali drugi teritorialni organ opravlja naloge, za katere
je odgovoren organ upravljanja, razen izbora operacij, organ upravljanja ta
organ opredeli kot posredniški organ.
Več skladov – en sklop pravil za CLLD:
Pri uporabi CLLD je zdaj možno imenovanje »glavnega« sklada in uporaba
samo tistih pravil, ki veljajo za ta sklad.
Enostavnejša struktura za doseganje 6-odstotnega cilja:
Vsaj 6 % sredstev iz ESRR se na nacionalni ravni v okviru cilja „naložbe za
delovna mesta in rast“, ki niso tehnična pomoč, dodelijo za trajnostni
razvoj mest v obliki lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, celostnih
teritorialnih naložb ali drugega teritorialnega orodja v okviru PO5.

Poenostavitve na ravni sistema
Poenostavljeno obračunavanje stroškov:
Namesto povračila za dejanske izdatke na osnovi računov se pozornost
prenaša na pavšalna povračila, stroških na enoto in pavšalne zneske –
Standardizacija.
Upravičenost DDV:
Upravičenost za projekte, ki znašajo manj kot pet (5) milijonov EUR.
Zmanjšanje števila preverjanj:
Preverjanja temeljijo na tveganjih, namesto da pokrivajo 100 % operacij.

Trenutno stanje
Zakonodajni okvir: Spremembe na ravni vodstva EK in volitve v EU
parlament, ter zapleti z Brexit.
Alokacija za Slo in kohezijski regiji.
Časovnica za pripravo programa je odvisna od tega kdaj bo dosežen
politični dogovor o dodelitvi sredstev. Statistika 2017: Zahodna Slovenija:
BDPna prebiavalca: 102 % povprečja EU.
Priloga D Poročila o državi:
Cilj politike 5 – Evropa, ki je bliže državljanom, s spodbujanjem
trajnostnega in celostnega razvoja mestnih, podeželskih in obalnih
območij ter lokalnih pobud: podprlese bodo storitve za izgradnjo
vključujoče družbe, ki se osredotočajo zlasti na socialno-ekonomsko
prikrajšane osebe/območja (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost).

