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 Uvodoma
 Vmesno vrednotenje Programa in ključna Priporočila

Vsebina

 Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije
v obdobju 2010-2019 (Program)
 Zaključek

Uvodoma

Zakon o razvojni podpori
Pomurski regiji
v obdobju
2010-2019
(Uradni list RS, št. 87/2009, z
vsemi spremembami)

– uporaba od 1.1.2010

Ukrepi razvojne podpore:
 1. Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v
obdobju 2010-2019
 2. Spodbude za zaposlovanje
 3. Davčna olajšava za investiranje
 4. Prednostna obravnava projektov in programov

 Območje zakona: Pomurje (27 občin) in tri občine EU Ormož
(Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž)

 Namen ukrepov

Instrumenti Programa:
Uvodoma
Program spodbujanja
konkurenčnosti
Pomurske regije v
obdobju
2010-2019

temeljni ukrep
razvojne podpore

1.

Spodbujanje investicij podjetij in ustvarjanje novih
delovnih mest

2.

Spodbujanje razvoja človeških virov

3.

Spodbujanje socialnega podjetništva

4.

Promocija regije, da bi privabili domače in tuje investicije

5.

Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v
regiji

 Sredstva Programa: 33 mio evrov

Obdobje vmesnega vrednotenja: 1.1.2010 do 31.12.2012

Vmesno
vrednotenje
Programa
Končno poročilo
februar 2014

Cilj vrednotenja: učinkovitost in uspešnost izvajanja Programa v
prvih treh letih
Podrobneje glede:
1.

izvajanja aktivnosti programa (kot celote in pos. instrumentov)

2.

zastavljenih kazalnikov in merljivih učinkov

3.

sistem spremljanja, nadzora in upravljanja, tudi s stališča
prijaviteljev in prejemnikov sredstev (administracija)

Logičnost programske strukture (interna koherentnost) in skladnost z
drugimi politikami/programi
Ugotovitve:

Vmesno vrednotenje
Programa

Ustreznost

 Dodeljena sredstva so bila prenizka za korenite in strukturne spremembe
v regiji.
 Instrumenti so ustrezno nagovarjali nekatere obstoječe probleme v
regiji, vendar niso reševali osrednje težave – velike brezposelnosti.
 Manjka jasna povezava med problemi, cilji in ukrepi. Kot neustrezno se je
pokazalo spodbujanje zaposlovanja s posodabljanjem tehnološke
opreme.

 Program je s svojimi aktivnostmi ustrezno nadgradil in dopolnil
druge politike/programe.

Sistem izvajanja in izvajalska struktura (delo) na eni ter vsebinska kakovost in
smiselnost javnih razpisov na drugi strani

Ugotovitve:

Vmesno vrednotenje
Programa

 Sistem je bil rigiden in med MGRT in RRA ni omogočal enakovrednega
odnosa, osnovanega na zaupanju, prav tako je zmanjševal učinkovit
prenos nalog na RRA
 Veliko časa porabljenega za postopke – zamude pri izvajanju programa

Učinkovitost

 Tveganje, da program ne bo do 2015 izveden – nezanesljivost
proračunskih sredstev in prekratki časovni roki za izvedbo vseh
načrtovanih aktivnosti
 Sistem spremljanja in nadzora je neučinkovit in terja veliko
administrativno breme (za izvajalske strukture in upravičence) –
 Izvajale le aktivnosti na Instrumentu 1, na Instrumentu 3 je bil objavljen
JR, ostali instrumenti se do konca leta 2012 niso začeli izvajati.

Osredotočenost na instrument 1 (edini realiziran do mere, da so se pokazali
nekateri rezultati)
Preveritev poslovanja podjetij (iskanje korelacije med dobljenimi sredstvi in
rezultati)

Vmesno vrednotenje
Programa

Uspešnost

Ugotovitve:
 Upravičenci na 1 in 2 JR so skupaj ustvarili 770 zaposlitev, od tega 647 le v
4 podjetjih, ki so prejemala še druga javna sredstva za iste ali podobne
namene.

 Ostalih 66 podjetij je zaposlilo le 123 oseb, od tega jih je 22 (31%) celo
zmanjšalo število zaposlenih za 80 oseb
 Povezave med odobrenimi sredstvi in boljšim poslovanjem podjetij ni bilo
mogoče dokazati.

 Dejanskih rezultatov, ki so se izkazali za pomembne, pa program
sploh ni predvidel.

Vmesno vrednotenje
Programa

Uspešnost

 Izboljšalo se je poslovanje podjetij, predvsem manjših.
 Podjetja so povečala svojo produktivnost, optimizirala delovni proces,
si omogočila večji obseg proizvodnje, zmanjšala stroške poslovanja,
povečala prilagodljivost in si olajšala delo na terenu.
 Zaradi prejetih sredstev so podjetja investirala v novo tehnologijo vsaj
eno leto prej, kot bi sicer. S tem se je njihov poslovni cikel odvil hitreje,
kar je bila pomembna dodana vrednost spodbud.

Sistemske spremembe:

Vmesno vrednotenje
Programa

1.

Sprememba sestave svetov regij in odločanja

2.

Prenos izvajanja nalog na RRA

3.

Prenos odgovornosti od odredbodajalca na porabnika sredstev

4.

(delna)
opustitev
kontrol
dokumentacije
(administrativna
razbremenitev) ter okrepitev kontrol na terenu (nadzor)

5.

Ustanovitev „črne liste (pravnih) oseb“ – negospodarna in
nenamenska poraba proračunskih sredstev

PRIPOROČILA
Potencialni naslednji program v Pomurju:
1.

Pragmatična priprava programa in usmerjenost na potrebe okolja
(ukrepe neposredno povezati z identificiranim naborom težav v regiji)

2.

Vključitev ukrepov, ki spodbujajo zaposlovanje

3.

Gospodarstvo naj se podpira z garancijskimi shemami

Obstoječi Program:
1.

Vlaganje naporov v doseganje namenov programa – povečati št.
zaposlenih v regiji

2.

Upoštevanje vseh predlogov strateškega razvojnega partnerstva v
Pomurju (stališča regije)

Vmesno vrednotenje
Programa

3.

Aktivna vključitev RRA

4.

Regijske organizacije kot enakopravni partner in sogovornik pri
oblikovanju programov in izvajanju instrumentov, predlogi vezani na
JR v okviru instrumenta 1 in

PRIPOROČILA

5.

Osredotočenost na program (sodelovanje MGRT in RRA)

6.

Predlog prioritet in časovnega načrta z razdelitvijo nalog (JR in
ostale pogodbe, vezane na izvajanje aktivnosti)

5.

Uskladitev razpisa za spodbujanje začetnih investicij (ins 1) s
programom (kot upravičeni na JN vsi stroški v programu,
poenostavitev razpisne dokumentacije)

6.

Uskladitev razpisa za socialno podjetništvo (ins 3) s programom (kot
upravičeni na JR vsi stroški navedeni v programu)

Vmesno vrednotenje
Programa

7.

Spodbujanje prestrukturiranja v socialna podjetja (prihodnji JR naj
dovoljujejo prestrukturiranje upravičencev v socialna podjetja med
izvajanjem projekta (s tem bi se zasledoval tudi cilj programa –
prestrukturiranje pomurskega gospodarstva)

PRIPOROČILA

8.

Obveza za sodelovanje upravičencev v vrednotenju

 Sodelovanje med MGRT in RRA se je okrepilo (sogovornik)
 S podaljšanjem izvajanja programa je bila aktualizirana vsebina in usklajena s
kazalniki

Vmesno vrednotenje
Programa

PRIPOROČILA

 Izvajajo se vsi instrumenti programa
 Glede ins 1 in ins 3 bi lahko bila podana priporočila bolj upoštevana (pogoji
razpisov, upravičeni stroški, roki, administracija)
 Še vedno se soočamo z dolgimi postopki (postopki JR, podaljšanje
zakona/programa) in zagotovitvijo proračunskih sredstev

urejeno z zadnjo aktualno spremembo programa?

kontakt:

Sabina Potočnik Magdič

Hvala lepa za
pozornost!

Mobi: 040 716 965
E-mail: sabina.potocnik@rcms.si

Razvojni center Murska Sobota, nosilna RRA
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

pomurjeregion.si
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Zakon o Pomurju

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji:
- sprejetje zakona, nov 2009 – obdobje 2010-2015
- Prva sprememba, nov 2015 – podaljšanje obdobja izvajanja do
konca 2017
- Druga sprememba, junij 2017 – podaljšanje obdobja izvajanja do
konca 2017

Program Pomurje
temu posledično sledilo podaljšanje Programa:
- Spremenjeni Program, julij 2016 – podaljšanje obdobja izvajanja
do konca 2017
- Spremenjeni Program, september 2017 – podaljšanje obdobja
izvajanja do konca 2019
Razlog: uresničitev sredstev Programa v višini 33 mio evrov (zakon)

Program
- Instrumenti
programa (5)
- sredstva
(2018, 2019)

1.

Spodbujanje investicij podjetij in ustvarjanje novih
delovnih mest

2.

Spodbujanje razvoja človeških virov

3.

Spodbujanje socialnega podjetništva

4.

Promocija regije, da bi privabili domače in tuje investicije

5.

Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v
regiji

 Planirana sredstva za leto 2018: 2.045.427 evrov
 Planirana sredstva za leto 2019: 1.495.397,41 evrov

1. Spodbujanje investicij podjetij in ustvarjanje novih
delovnih mest

Program

instrument 1

Nepovratna sredstva
 JR sof. začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest
 JR za zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih
območjih
Povratna sredstva
 Mikrokrediti
 Ugodni razvojni krediti za začetne investicije

Program

instrument 2
instrument 3

2. Spodbujanje razvoja človeških virov
 JR za projektno sofinanciranje vključevanja diplomantov v
delo na razvojnih projektih podjetij
 Aktivacija mladih talentov (poslovne ideje in njihov preizkus
v praksi)

3. Spodbujanje socialnega podjetništva
 JR za spodbujanje socialnega podjetništva

4. Promocija regije, da bi privabili domače in tuje
investicije
 Promocija regije za privabljanje tujih in domačih investicij

Program

instrument 4

 Zagotovitev infrastrukturnih pogojev za uspešno srednje in
dolgoročno promocijo regije za privabljanje investicij –
paviljon Vrata v Pomurje – Expano

GENERATOR IN MOTIVATOR

RAZVOJA REGIJE

IZZIV

EXPANO
expano.si
Vrata v Pomurje – Vrata
v Slovenijo

bistveno izboljšanje konkurenčnih prednosti in razvojne
sposobnosti Pomurja
S postavitvijo v Pomurje bo Paviljonu zagotovljena funkcija
stičišča družbenega, gospodarskega in kulturnega življenja
na obmejnem območju.
Postal bo severno-vzhodna vstopna točka v Slovenijo in bo
tudi v bodoče atrakcija, ki bo privabljala investitorje,
domačine in turiste.

 REPREZENTATIVNO
GOSPODARSKO
VOZLIŠČE REGIJE

 KREATIVNA IN
INOVATIVNA TURISTIČNA
PROMOCIJA POMURJA

Program

instrument 5

5. Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v
regiji
 Aktivnosti in naloge po pogodbi med RCMS in MGRT

Naš skupen cilj z RCMS in ostalimi deležniki je,

Zaključek

da bi program v letu 2019 vsebinsko uspešno zaključili in
realizirali vsa planirana sredstva.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJIN TEHNOLOGIJO

kontakt:

Hvala lepa za
pozornost!

Gregor Černoga, skrbnik regije Pomurje
Tel: 01 400 3447
E-mail: gregor.cernoga@gov.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

pomurjeregion.si

