PRIPRAVA STRATEŠKIH RAZVOJNIH DOKUMENTOV
NA NACIONALNI /REGIONALNI RAVNI
Pregled izvajanja 2007-2013 in priprava
REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2020
 STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE
 DRŽAVNI RAZVOJNI PROGRAM PRIORITET IN INVESTICIJ
 PARTNERSKI SPORAZUM
 OPERATIVNI PROGRAMI
 RRP 2014-2020

RRP 2007-2013
-V tej finančni perspektivi iz prednostne usmeritve RRP
je bilo regiji na voljo 31.378.860,00 EUR.
-V okviru tega je že zaključenih 21 operacij in sicer:
Zap.
št

Nosilec

Naziv operacije

Vrednost
operacije

Vrednost
sofinanciranja

1.

Bistrica ob Sotli

Ureditev ceste Zagaj-Svete gore-Vrhovnice

651.610,00

461.481,22

Brežice

Ureditev starega mestnega jedra

2.589.567,00

1.297.364,34

Brežice

Rekonstrukcija LC Dobova-Kapele-Župelevec

1.054.762,00

741.803,00

Krško

1.327.472,00

818.949,00

Krško

Komunalna infrastruktura Velika vas-Gorenja
vas-I. faza
Komunalna infrastruktura Vihre-Mrtvice-II. faza

3.102.262,00

1.962.771,00

RRA Posavje

Izdelava katastra GJI v Posavju

468.467,30

326.756,81

Sevnica

Ureditev prometne infrastrukture v občini
Sevnica
Kanalizacija Log

667.668,00

438.632,16

334.901,64

284.666,37

1.572.161,00

1.057.404,56

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sevnica
8.
Brežice
9.

Izgradnja sekundarne kanalizacije za
priključevanje na ČN Globoko

RRP 2007-2013
Zap.
št

Nosilec

Naziv operacije

Brežice

Izgradnja sekundarne kanalizacije za
priključevanje na ČN Brežice, 1. faza
Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture
Krškega polja-naselje Drnovo
Ureditev Valvasorjevega kompleksa v Krškem

Vrednost
operacije

Vrednost
sofinanciranja

986.380,00

545.522,03

1.548.247,67

1.030.391,00

1.926.815,00

949.916,00

1.191.821,00

791.912,00

Kostanjevica na
Krki
Sevnica

Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture
Krškega polja-naselje Brege in Mrtvice
Rekonstrukcija Gorjanske ceste ter pločnika s
komunalno infrastrukturo
Omrežje cest v občini Sevnica

668.556,00

321.090,00

713.516,00

505.383,00

Sevnica

Ureditev vodovodov v občini Sevnica

1.996.088,00

1.359.673,00

Brežice

Sekundarna kanalizacija Dobova

1.795.792,88

1.094.799,66

Radeče

Rekonstrukcija lokalne ceste Jagnjenica –
Svibno - Sela
Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi

788.115,00

492.381,00

363.990,00

257.826,00

1.775.420,00

911.989,00

1.373.106,86

1.006.837,00

26.896.719,35

16.657.548,15

10.
Krško
11.
Krško
12.
Krško
13.
14.
15.
16.
17.
18.
RRA Posavje
19.
Občina Krško
20.
Občina Brežice
21.
SKUPAJ

Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture v
naselju Spodnji stari grad
Komunalna ureditev industrijsko poslovne cone
Brezina

RRP 2007-2013
•

V okviru prednostne razvojne usmeritve RRP je trenutno v izvajanju 8
operacij in sicer:
Zap.
št.

Občina

Naziv operacije

Vrednost operacije
(EUR)

Radeče

Turistično rekreacijski center Savus Radeče

Brežice

Izgradnja sekundarne kanalizacije za
priključevanje na ČN Brežice, 2.faza

1.056.599,96

621.666,00

Radeče

Vrtec Čira Čara Radeče

2.311.853,58

683.591,00

Sevnica

Sekundarna kanalizacija v Sevnici in
Boštanju

2.150.000,00

1.492.174,00

Krško

Vrtec Krško z enoto Pravljica - energetska
sanacija

2.608.088,00

1.414.619,99

Sevnica

Gradnja vrtca v Krmelju

1.300.000,00

1.050.000,00

Krško

Rekonstrukcija objekta Cesta krških žrtev 2,
Krško (Mencingerjeva hiša)

2.649.229,63

710.910,00

Sevnica

Kanalizacija in čistilna naprava Orehovo

637.215,00

541.630,00

13.643.431,17

6.843.493,99

930.445,00

Vrednost
sofinanciranja
(EUR)
328.903,00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
SKUPAJ

RRP 2007-2013
•

Projekti vključeni v IN 2012-2014
Zap.
Št.
Naziv projekta

Nosilec

1.

Center za razvoj
podeželja Posavje

Posavska špajza
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Podjetno v svet podjetništva
Vrtec Mavrica Brežice
Celovita prenova Dalmatinove
ulice, ulice CKŽ in ureditev zatona
Rekonstrukcija in prizidek k
obstoječem vrtcu pri OŠ Jožeta
Gorjupa
Rehabilitacija in izgradnja
vodovodnih sistemov
Sanacija okolice gradu Sevnica
SKUPAJ

RRA Posavje
Občina Brežice

Skupna
vrednost

Vrednost
sofinanciranja

1.226.051,54

806.830,25

364.639,04

294.201,24

4.981.063,72

2.212.332,46

3.124.324,00

1.844.034,00

1.205.678,00

673.712,00

1.588.248,00

1.125.009,00

700.000,00

495.000,00

13.190.004,30

7.451.118,89

Občina Krško
Občina Kostanjevica
na Krki
Občina Sevnica
Občina Sevnica

Programsko obdobje 2014-2020
- uvedba kohezijskih regij na teritorialni ravni NUTS-2 (Vzhodna
Slovenija in Zahodna Slovenija),

Strategija Razvoja Slovenije 2013 -2020

Splošni cilji razvoja v
okviru EU 2020 + ?

Proračuni RS,
Občine in ZZZS in
ZPIZ blagajni (MF)

Program državnih razvojnih prioritet in investicij:
Struktura izdatkov in štiriletnih ciljev ter pripadajočih kazalnik, zajeti vsi finančni viri

Priprava

Vrednotenje.

Spremljanje izvajanja;

Povezava med cilji,
rezultati in sredstvi ter
povezava na proračunske
vire

Znanje,
konkurenčnost,
trg dela

Sociala in
zdravje

Infrastruktura

Gospodarjenje
z naravnimi
viri

Makroekonom
ski okvir

Opredelitev prispevka dogovora za razvoj
regij k splošnim ciljem v okviru
posameznih/relevantnih področij

Regionalni razvojni programi (7let)

Dogovor za razvoj regij (4 leta)



Iskanje pozitivnih sinergij med obstoječimi cilji
Sektorska politika z vplivom na regionalni razvoj

Specializacija regij in povezava na specifične cilje posamezne/relevantne politike

Zagotavljanje
osnovnih
funkcij države

Pogajanja na ravni EU

Partnerski dogovor in Operativni program(i)
Tematski cilji (11) iz Splošne uredbe. Skupni strateški okvir, ki opredeljuje tudi prednostne naloge,
značilne za vsak sklad SSO.
Tematske cilje in ostale kazalnike je treba vključiti v obstoječ sistem kazalnikov.

Nacionalni
reformni
program in
program
stabilnosti MF
(letno vplivajo na
spremembe
strateških
dokumentov.)

Opredelitev
prostorskih
potencialov
in omejitev

»Nekatere« razvojne usmeritve v
obdobju 2014 – 2020

»Nekatere« razvojne usmeritve v obdobju 2014 – 2020
- povzetek
Slovenija se bo v programskem obdobju 2014-2020 osredotočila zlasti na
naslednje tematske prioritete*:
- povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij,
- krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij,
- zaposlovanje mladih,
v manjši meri pa tudi na:
- spodbujanje trajnostnega prometa in odpravo ozkih grl v ključnih omrežnih
infrastrukturah,
- povečanje dostopnosti do informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter
njihove uporabe in kakovosti in
- izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava.
Pomembno je, da se regije v programskem obdobju 2014-2020 razvojno
specializirajo in da se financirajo regijski projekti (ne več projekti posameznih
občin), ki vključujejo različne akterje (gospodarstvo, lokalne skupnosti,
univerze…).

»Nekatere« razvojne usmeritve v obdobju 2014 – 2020 –
področje 1: znanje, konkurenčnost in trg dela
a) Podjetništvo in konkurenčnost (tudi trajnostna in zelena rast)


Financiranje in razvoj podjetništva:



v obliki spodbujanja konkurenčnosti glede na fazo rasti in razvoja podjetja - start up podjetja,
MSP
na specifičnih in novih področjih – kreativne in kulturne industrije, nove oblike turizma –
povezanost z naravnimi viri, socialno podjetništvo itd.



Financiranje storitev v podporo podjetništvu



Združevanje in dopolnjevanje finančnih virov (vsi skladi, SID banka).



Izboljševanje energetske učinkovitosti in spodbujanje rabe obnovljivih virov
energije podjetij



Podpora pilotnim projektom (od zibke do zibke, industrijske simbioze), zelene
tehnologije in zeleno javno naročanje.



Povezava kmetijstvo – podjetništvo, samooskrba s hrano ter učinkovita
predelovalna dejavnost

»Nekatere« razvojne usmeritve v obdobju 2014 – 2020 –
področje 1: znanje, konkurenčnost in trg dela
b) R&D in inovativnost
 Financiranje R&R&I aktivnosti in investicij v podjetjih, s ciljem spodbujanje razvoja končnih
izdelkov. Spodbujanje trženja, oblikovanja blagovnih znamk in nastopa na novih trgih. Poudarek
tako na razvoju kot komercializaciji in internacionalizaciji novih izdelkov.
 Spodbujanje in financiranje investicij ter razvoja novih, inovativnih storitev in procesov –
na področju turizma, kulturnih in kreativnih industrij, socialnih storitev, eko-inovacij, snovne in
energetske učinkovitosti ter ustvarjanja zelenih delovnih mest.
 Spodbujanje sodelovanja med podjetji in raziskovalno ter izobraževalno sfero in
komercializacija raziskovalnih dosežkov. Treba je okrepiti povezavo znanosti in podjetij na
način, da pripeljemo raziskovalce iz državnih institutov v realni sektor.
 Spodbujanje odprtosti in internacionalizacija raziskovalne sfere ter vključevanje v
mednarodne raziskovalne projekte (v sodelovanju s podjetji) –HORIZONT 2020, COSME 2020.
c) Trg dela – zaposlovanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje
 Ukrepi za lažji prehod mladih na trg dela (več podpore pripravništvu in vajeništvu).
 Ukrepi za spodbujanje ustvarjanja delovnih mest v kombinaciji z razvojnimi projekti s
posameznih področij (energetska obnova javnih stavb, okolja, socialnih storitev…).
 Ukrepi za starejše za ohranitev njihove »konkurenčnosti oz. produktivnosti« (usposabljanje,
prilagajanje delovnih mest v podjetjih…).
 Sprememba izobraževalnih programov (formalno, neformalno) – glede na potrebe po novih
znanjih (eko, energetska učinkovitost…).

» Nekatere« razvojne usmeritve v obdobju 2014 – 2020
– področje 2: Infrastruktura
a) Promet
 Nadaljevanje celovitih projektov tretja in četrta razvojna os.
 Izvedba velikih infrastrukturnih projektov z JZP - pri pogoju zagotavljanja blagovnih in drugih prometnih
tokov (Luka Koper, logistične kapacitete (npr. Mariborsko letališče), železniške poveze.
 Predpogoj je pripravljenost projektov za financiranje z evropskimi sredstvi.
b) Energetika
 Vlaganje v energetsko učinkovitost stavb javnega sektorja, izgradnja naprav za obnovljive vire energije
na nepremičninah javnega sektorja in sočasno izgradnja napajalnih postaj za električna vozila.
 Nadaljevanje sofinanciranja projektov za energetsko učinkovitost in spodbujanje naložb v
izkoriščanje obnovljivih virov energije (s finančnimi instrumenti).
c) Prostor
 Prostorsko načrtovanje, ki preprečuje nadaljnjo suburbanizacijo (dostopnost, mobilnost, energetska
oskrba mest in podeželja, izboljšanje sestavin okolja, ohranjanje zelenih površin).
 Trajnostna gradnja na ravni stavbe in soseske, trajnostno upravljanje z viri na ravni sosesk, trajnostni
materiali, itd. Uporaba degradiranih območij tako v urbanih središčih, kot v opuščenih kompleksih. Zaščita
kmetijskih zemljišč.
 Stanovanjska politika naj ne bo le socialna politika, temveč naj bo osredotočena tudi na mlade, mlade
družine in starejše. Prenova stanovanjskega fonda, ki je lahko del t.i. new deal politike za ponovno
gospodarsko rast.
 Nadaljevanje izgradnje manjkajoče okoljske infrastrukture (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje
odpadnih voda, ravnanje z odpadki, za protipoplavno varnost).

» Nekatere« razvojne usmeritve v obdobju 2014 – 2020 –
področje 2: Infrastruktura
d) Informacijska družba
 Nadaljnja gradnja širokopasovnih omrežij (cilj je 100% pokritje Slovenije).
 Ukrepi za izboljšanje storitev in vključenost prebivalstva v informacijsko
družbo (digitalna pismenost, storitve za ranljive populacije, izboljšanje storitev
javnega sektorja – dokončanje projektov e-uprava, e-pravosodje, e-zdravje, dodaten
zagon projektov e-mobilnosti - vključno z inteligentnimi transportnimi sistemi in elogistiko) in digitalizacija učnih vsebin.

» Nekatere« razvojne usmeritve v obdobju 2014 – 2020 –
področje 3: sociala in zdravje
 Spodbujanje socialnega podjetništva za vse ranljive skupine in na vseh
področjih.
 Programi socialne aktivacije za delo sposobnih prejemnikov denarnih
socialnih pomoči in razvoj socialnih storitev.

» Nekatere« razvojne usmeritve v obdobju 2014 – 2020 –
področje 4: gospodarjenje z viri











Ukrepi za učinkovito upravljanje z vodami in njihovo porabo.
Ukrepi za zmanjševanje onesnaženja zraka zaradi prometa (prenova voznih
parkov… itd.).
Investicije v ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov, zapiranje snovnih zank,
industrijska simbioza, v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
Trajnostno upravljanje z gozdom kot virom lesa in drugih naravnih dobrin, na
način, da bodo Sloveniji priznane tudi pravice do ponorov CO2.
V omrežje Natura 2000 pritegniti zasebni kapital v ukrepe/dejavnosti, ki lahko
generirajo dobiček, zelena infrastruktura.
Ukrepi za prilagajanje na podnebne spremembe in preprečevanje/zmanjševanje
tveganj in škode zaradi podnebnih sprememb tako na stvarnem premoženju, kot tudi v
kmetijstvu.
Ukrepi za učinkovitejšo in trajnostno kmetijstvo (npr. povečanje površin, kjer se
kmetuje na ekološki način, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, ohranjanje
rodovitnosti in kakovost tal, podpora ohranjanju avtohtonih sort/vrst.)
Uporaba in proizvodnja (npr. iz odpadkov) obnovljivih virov energije na
kmetijah. Spodbujanje pilotnih projektov za izboljšanje uporabe biomase.

RRP Spodnjeposavske razvojne regije 2014-2020
Uredba o regionalnih razvojnih programi (U.l. št. 69/2012) določa:
• Minimalno obvezno metodologijo priprave in izvedbe ter načina
spremljanja in vrednotenja učinkov regionalnega razvojnega
programa
• Območje razvojne regije: 6 občin
• Programsko obdobje 2014-2020
• RRP mora biti usklajen z:
-s Strategijo razvoja Slovenije in razvojnimi politikami,
- z državnim strateškim prostorskim aktom – smernice smo
prejeli od pristojnega ministrstva
- z varstvenimi in razvojnimi dokumenti zavarovanih in varovanih
območij
Izkazovati mora način razvoja primerjalnih prednosti regiji v odnosu do
sosednjih regij in v mednarodnem razvojnem povezovanju.

Program priprave RRP Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje
2014-200
Na podlagi navedenega je pripravljen predlog Programa priprave in
vsebuje:
1. Uvod
2. Območje priprave
3. Vsebino in strukturo RRP
4. Vodjo in člane priprave
5. Časovni in finančni načrt priprave
6. Zaključek
Predlog vodje in članov je:
Vodja priprave RRP: Mag. Nataša Šerbec
Namestnica vodje priprave: Nataša Šterban Bezjak
Člani priprave RRP s strani RRA Posavje so: Nataša Šterban Bezjak
mag. Nataša Šerbec, Nataša Božič, Tatjana Ibračevič, Sanela Halilovič,
Darja Planinc, Sabina Kos, Andreja Kobal, CRP.

Program priprave RRP Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje
2014-200
Področja priprave / delovne skupine:
- Človeški viri,
- Kakovost življenja,
- Podeželje s kmetijstvom in turizem,
- Kulturne in naravne znamenitosti,
- Gospodarstvo,
- Okolje in prostor,
- Infrastruktura in energetika.
Področja in delovne skupine se bodo širile ali
združevale glede na izkazane potrebe.
Opredeljeno tudi sodelovanje razvojnih institucij – poziv
Javni poziv vsem za sodelovanje mediji in splet.

Postopek priprave RRP
Proces vključuje tri korake:
1. KORAK – sestavljen iz dveh faz
Faza 1a
- pregled in oceno stanja v regiji ter ob tem
- identificirati razvojne potenciale v regiji, vključno s tistimi za čezmejno
sodelovanje z
regijami v sosednjih državah in v mednarodnem razvojnem
povezovanju ter
- opredeliti ustrezne specifične cilje in kazalnike.
Faza 1b
- opredeliti nabor investicijskih področji, v katera je nujno potrebno vlagati sredstva
z namenom, da dosežejo izbrane specifične cilje in izkoristijo identificirane razvojne
potenciale,
- izbor investicijskega področja potrebno ustrezno utemeljiti in
- opredeliti želene rezultate in pripadajoče kazalnike,
- opredeliti ustrezne finančne vire za vlaganje v izbrana investicijska področja.

Pričakovani rezultati 1. koraka: izvedena analiza stanja v regiji,
opredeljeni specifični cilji, opredeljeni cilji, povezani s t.i. pametno specializacijo,
identificirani potenciali, določena investicijska področja in rezultati.
Časovni okvir za izvedbo 1. koraka: sredi oktobra 2012 – do skladno z nacionalnim
načrtovanjem – sočasnost izdelave

1. korak

OCENA STANJA V REGIJI
Identifikacija razvojnih potencialov
(vključno za čezmejno sodelovanje in
mednarodno povezovanje)

SWOT

SPECIFIČNI CILJI
Kazalnik 2012,
kazalnik 2020
Kazalniki merljivi – spremljanje in
poročanje RRA - letno

Ključni razvojni
potencial potrebni za
doseganje izbranih
ciljev

Primer:
Cilj: ustvarjanje novih delovnih mest v kmetijstvu, kazalnik: število novo
ustvarjenih delovnih mest
Cilj: izboljšanja kakovost oskrbe s pitno vodo
Kazalnik: povečanje števila oseb oskrbovanih iz vodovodnih sistemov

1. korak

Za realizacijo ciljev se opredelijo
INVESTICIJSKA PODROČJA
(v katera se bodo vlagala sredstva)

Specifični cilj
Investicijsko
področje

Pričakovan
rezultat
Ključni dokumenti
(študije, evalvacije) –
podlaga za
identifikacijo področja

Kazalnik
Opis in vrednost
za spremljanje
Možni viri
financiranja

2. KORAK
Po zaključenem procesu v koraku 1 bo med pripravljavci nacionalnih in regionalnih
razvojnih programov prišlo do medsebojnega usklajevanja, z namenom preveriti:
• skladnost med cilji in investicijskimi področji na nacionalni in regionalni ravni,
preprečiti podvajanje investicijskih področij na nacionalni in regionalni ravni oziroma
nastanek morebitnih vrzeli;
• relevantnost pametne specializacije posamezne regije;
• ali bodo identificirana investicijska področja zagotavljala oblikovanje ustreznih
regijskih projektov.
Pripravljavci RRPjev v tem koraku morajo pri vsakem od izbranih inivesticijskih
področij ovrednotiti predvideno višino sredstev .
Usklajevanje bo potekalo na bilateralni ravni med pripravljavci RRPjev in na
nacionalnimi ravni (pregled prejetih tabel s strani MGRT; seznanitev deovnih skupin z
gradivom RRAjev; predvideni obiski v regiji s strani MGRT).
Pričakovani rezultati 2. koraka:
• identificiran nabor investicijskih področij z opredeljenimi viri in rezultati.

Časovni okvir za izvedbo 2. koraka: konec oktobra 2012 - do skladno z nacionalnim
načrtovanjem – sočasnost izdelave

3. KORAK
Po zaključenem procesu v koraku 2 bodo morali pripravljavci RRPjev za
vsako od izbranih investicijskih področij:
• poiskati povezavo s tematskimi cilji, ki jih za naslednjo perspektivo
zasleduje Evropska kohezijska politika;
• oblikovati izvedbene ukrepe in projekte (pri projektih pozorni tudi na
zahteve Uredbe o RRP)
• za vsak ukrep opredeliti tudi kazalnike ter ciljne vrednosti.
Usklajevanje bo potekalo na bilateralni ravni med pripravljavci RRPjev
in na nacionalnimi ravni (pregled prejetih tabel s strani MGRT; seznanitev
delovnih skupin z gradivom RRAjev; predvideni obiski v regiji s strani
MGRT).
Pričakovani rezultati 3. koraka:
• identificiran nabor ukrepov in projektov s kazalniki za vsako od investicijskih
področij za RRP.
Časovni okvir za izvedbo 3. koraka: konec novembra 2012 - do skladno
z nacionalnim načrtovanjem – sočasnost izdelave

Investicijsko področjeIzvedbeni ukrep - projekt
Vsebina najpomembnejših regijskih projektov:
• Delovni naziv projekta
• Povzetek projekta
• Navedba prioritete in ukrepa, v katerega se uvršča projekt
• Ciljna skupina, ki ji je projekt namenjen, in analiza njenih potreb
• Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo
regije
• Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
• Opis posameznih aktivnosti
• Okvirni časovni načrt projekta
• Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
• Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti
• Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja
• Opis kazalnikov ter navedba virov podatkov za spremljanje kazalnikov.

4. KORAK
Regije bodo v tej fazi na podlagi doseženih usklajevanj in
dokumentov, ki bodo nastajala na nacionalni ravni, pripravile prvi
delovni osnutek RRP 2014-2020.
Pričakovani rezultati tega koraka:
•delovni osnutek RRP 2014 - 2020
Časovni okvir za izvedbo: konec decembra 2012 - do skladno z
nacionalnim načrtovanjem – sočasnost izdelave

Hvala za pozornost!
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