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Stališče zahodne Slovenije do prihodnje kohezijske politike
Murska Sobota, 10. november 2016

mag. Lilijana Madjar, Predsednica Razvojnega sveta Zahodne kohezijske regije

Kohezijska regija Zahodna Slovenija v številkah

4 statistične regije:
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Goriška
Obalno-kraška
BDP v mio EUR:
20.206
Število prebivalcev:
972.689
Regionalni BDP na
prebivalca (EUR) v 2014:
20.773,00
Skupna površina:
8.061 km²
vir: slovenske regije v številkah 2014

Kohezijska regija
•

Za izvajanje kohezijske politike EU in opravljanje drugih skupnih nalog, povezanih z
razvojem, ki jih sporazumno določijo občine in država, se razvojne regije
povezujejo v kohezijske regije.

Razvojni svet kohezijske regije
•

Organ odločanja kohezijske regije.

•

Vsaka regija v kohezijski regiji ima v razvojnem svetu kohezijske regije pet
predstavnikov, ki jih imenuje svet regije.

Razvojni svet kohezijske regije sodeluje pri sprejemanju odločitev in daje
predhodno soglasje o vsebini in izvajanju programov EU, ki vplivajo na razvoj
kohezijske regije ter opravlja druge naloge, povezane z razvojem, ki jih
sporazumno določijo občine in država.
Strokovne in administrativno-tehnične naloge za razvojni svet kohezijske regije opravlja
državni organ, pristojen za regionalno politiko.
Vlada z uredbo določi način delovanja razvojnega sveta kohezijske regije.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu
kohezijske regije
8. člen - stroški delovanja sveta in strokovna podpora
•

Materialne in finančne možnosti za delo sveta ter strokovno podporo svetu zagotavlja
ministrstvo v svojem finančnem načrtu na podlagi letnega programa dela sveta, ki se
finančno ovrednoti.

•

Pred sprejetjem letnega programa dela sveta pridobi svet mnenje ministrstva o tem
programu.

•

Za udeležbo v delegacijah sveta v tujini ima član sveta, ob predložitvi dokazil, pravico
do dnevnic in povračil potnih stroškov po pravilih, ki veljajo za javne uslužbence. Član
sveta ima, ob predložitvi dokazil, tudi pravico do povrnitve potnih stroškov za druge
aktivnosti iz letnega programa dela sveta.

Deklaracija o prenovljeni regionalni politiki za vse regije po letu 2020
Bruselj, 28. september 2016

Namen deklaracije

•

Evropske regije in lokalni subjekti smo pripravljeni sodelovati pri preoblikovanju
evropske regionalne politike za obdobje po letu 2020.

•

Zavezujemo se zagotoviti konkretne in inovativne prispevke za različna
področja razprave, vključno s poenostavitvijo, prilagodljivostjo, ocenjevanjem
uspešnosti na podlagi rezultatov in povezavo z evropskim semestrom.

•

Da bi bile evropske politike in pobude ustrezne ter uspešne, EU potrebuje
resnično vključevanje regionalnih in lokalnih akterjev.

•

Kohezijska politika je bistvena za stabilno in zanesljivo načrtovanje ter izvedbo
dolgoročnih naložb v strateške prednostne naloge EU, kot so spodbujanje
raziskav, inovacij, rabe obnovljivih virov energije in konkurenčnosti, pomoč MSP,
ustvarjanje delovnih mest ipd.

Kaj želimo
Politika za vse evropske regije
• Zadostna sredstva za vse
• nepovratna sredstva še naprej glavni instrument financiranja za vse regije.
• Največ sredstev manj razvitim regijam, zadostna sredstva regij v prehodu za
nadaljnjo rast in sredstva za utrditev dosežkov razvitejšim regijam
Evropsko teritorialno sodelovanje je bistvenega pomena
• pomembno prispeva k dobrobiti Evrope in njenih državljanov ter zagotavlja jasno
vidno evropsko dodano vrednost
• celovito politiko teritorialnega sodelovanja je potrebno dodatno okrepiti in zagotoviti
zadostna sredstva za njeno izvajanje.
Pristop na podlagi regionalnih razmer
• različne vrste ukrepov financiranja, ter hiter odziv na potrebe in izzive.
• Poenostavitev je pogoj za boljše izvajanje.
• Regionalna politika mora biti prilagodljiva, da lahko zajame raznolike regionalne
potrebe pri načrtovanju in izvedbi projektov.
• vzpostaviti novo vrsto partnerstva, ki temelji na zaupanju.

Visoki predstavniki EK za regionalni razvoj in
predstavniki EU regij ob podpisu deklaracije
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Hvala za vašo pozornost

