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Informacija o pripravi Regionalnega razvojnega programa za obdobje 20142020 v razvojni regiji JV Slovenija
PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020
Za programsko obdobje 2014-2020 je Evropska komisija določila državam članicam pravne
podlage, med najpomembnejšimi je Partnerski sporazum kot temeljna pogodba med
evropsko komisijo in državo članico. V tem dokumentu je natančno opredeljen pristop kako
bo država investirala evropska sredstva, kakšne spremembe in rezultate načrtuje po izteku
obdobja. V primerjavi z iztekajočim se obdobjem, je v novem programskem obdobju 20142020 poudarek predvsem na pričakovanih rezultatih in učinkih, ki jih bodo države dosegle.
Poleg partnerskega sporazuma je Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske
politike za obdobje 2014-2020 podroben opis aktivnosti, kako so bodo področja opredeljena
v partnerskem sporazumu, realizirala.
Pomembno dejstvo za Slovenijo v obdobju 2014-2020 je tudi še, da ima na voljo manj
denarja (skupaj 3,3 milijarde evrov) kot preje (4,2 milijarde evrov) in da je, glede na stopnjo
razvitosti, razdeljena na dve kohezijski regiji, zahodno in vzhodno kohezijsko regijo. Zahodna
kohezijska regija bo upravičena do 855 milijonov evrov, Vzhodna pa do 1,27 milijarde evrov
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada
(ESS). Sredstva Kohezijskega sklada (KS) se ne bodo delila med regijama, celotni Sloveniji
bo za področje izgradnje okoljske in prometne infrastrukture ter področje trajnostne rabe
energije na voljo 1,055 milijarde evrov.
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada bodo
namenjena predvsem vlaganjem v raziskave in razvoj, krepitvi in razvoju človeških virov,
vlaganjem v izobraževalni sistem in sistem usposabljanja za hitrejši prehod na trg dela,
spodbujanju podjetništva, zagonu novih podjetij, internacionalizaciji, razvoju novih poslovnih
modelov za mala in srednja podjetja ter posledično ustvarjanju novih delovnih mest.
Vlaganja bodo usmerjena v področja, ki imajo jasen tržni potencial, povečujejo dodano
vrednost in bodo prispevala k večji dostopnosti do finančnih virov. S spodbudami bo
Slovenija ustvarila pogoje za dolgoročno stabilno okolje, kar bo, upoštevajoč družbene
izzive (demografska gibanja, pritiski na okolje, dostop do hrane, itd.), spodbudilo razvoj
novih, kakovostnih delovnih mest in ohranjanje obstoječih s spremenjeno strukturo
gospodarstva.
Vlaganja bodo usmerjena v podporo t.i. mehkim (programskim) vsebinam, ki se
osredotočajo predvsem na dvig konkurenčnosti; vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije,
zaposlovanje in usposabljanje, naložbe v infrastrukturo za doseganje boljšega stanja okolja,
trajnostna raba energije in trajnostno mobilnost ter učinkovito upravljanje z viri.
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V obdobju 2014–2020 bo poudarek na celovitih projektih, ki prispevajo k doseganju
ciljev/rezultatov.
Ker je sredstev manj, jih bo potrebno uporabiti bolj učinkovito. Evropska komisija je državam
članicam postavila še nekaj pogojev, ki jih bodo morale izpolniti do 31.12.2016. Predhodne
pogojenosti zadevajo različna področja, med pomembnejšimi pa je področje raziskav in
inovacij in na tem področju je Evropska komisija državam članicam naložila pripravo
Strategije pametne specializacije, ki je do danes Slovenija še nima.
Za učinkovitejše investiranje sredstev v obdobju 2014-2020 so na novo uvedene tudi
spodbude za celostne pristope k teritorialnemu razvoju na nivoju projektov. To pomeni
financiranje celovitih projektov iz več evropskih skladov ter preko dveh mehanizmov, ki
povezujeta regionalni nivo z lokalno skupnostjo, in sicer: lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
CLLD (Community-led Local Development) ter celostne teritorialne naložbe CTN za Evropski
sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS)
(CTN/ITI – Celostne teritorialne naložbe/ Integrated Territorial Investments for the ERDF,
ESF, Cohesion Fund). Slovenija bo v programskem obdobju 2014-2020 uporabila oba, tako
CLLD kot CTN/ITI.
Vzporedno s pripravo strateških in programskih dokumentov za obdobje 2014-2020 na
nacionalni ravni, poteka na regionalni ravni priprava regionalnih razvojnih programov v
dvanajstih razvojnih regijah teritorialne ravni NUTS 3. Njihovo pripravo koordinirajo
regionalne razvojne agencije. V pripravi je že tretja generacija regionalnih razvojnih
programov in tokrat prvič, skladno s prenovljeno regionalno zakonodajo, tudi dogovorov za
razvoj regij, ki so izvedbeni dokumenti. Dogovori za razvoj regij so predmet usklajevanj in
podpisa ministra, pristojnega za regionalni razvoj in predsednika razvojnega sveta regije. V
danih pogojih, brez oblikovanih administrativnih regij (pokrajin), tako v Sloveniji poteka
uresničevanje načela več nivojskega teritorialnega upravljanja.

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM ZA OBDOBJE 2014-2020 V RAZVOJNI REGIJI JV
SLOVENIJA
Regionalni razvojni program za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji JV Slovenija je strateški
dokument in podlaga za črpanje evropskih sredstev na regionalni ravni. Kot temeljni razvojni
programski dokument regije določa razvojno vizijo regije, njeno razvojno specializacijo,
razvojne cilje in prioritete, investicijska področja ter ključne regijske in sektorske projekte za
novo programsko obdobje. Na podlagi sprejetega RRP bodo s pristojnim ministrstvom
sklenjeni že omenjeni Dogovori za razvoj regij, v katerih bodo identificirani ključni projekti, ki
bodo prispevali k reševanju identificiranih izzivov in potreb naše regije.
Trenutno poteka dokončanje strateških in programskih dokumentov za obdobje 2014-2020
na nacionalni in regionalni ravni. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) na
eni strani in regionalne razvojne agencije (RRA) na regionalni ravni, v vlogi koordinatorjev si
prizadevamo, da bi bili pripravljeni z mnenji do poletja 2015. To bo predstavljalo podlago za
zagon nove finančne perspektive v Sloveniji. Intenzivnost dokončanja programov je pogojena
tudi s sprejemom Uredbe o koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020.
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Regionalni razvojni program sestavljata strateški in programski del in ima naslednja
poglavja:
Analiza regionalnih razvojnih potencialov, razvojnih ovir in prednosti regije (swot)
Vizija regije
Razvojna specializacija
Razvojni cilji
Razvojne prioritete
Investicijska področja
Predlog celovitih teritorialnih naložb (CTN), regijskih in sektorskih projektov.
V strateškem delu je opredeljena okvirna finančna ocena vrednosti RRP ter sistem
spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP glede na nosilce in partnerstva.
Programski del dokumenta pa vsebuje programe za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim
in finančnim ovrednotenjem najpomembnejših regijskih projektov (25), regionalnih projektov
nacionalnega pomena ter projektov čezmejnega sodelovanja.
Osnovni namen priprave RRP za razvojno regijo JV Slovenija je bil med drugim uskladiti
razvojne cilje na področju gospodarstva, socialnega, prostorsko-okoljskega, podeželjskega in
kulturnega razvoja v regiji ter določiti instrumente ter vire za njihovo uresničevanje usklajeno
s tematskimi cilji Slovenije, ki so: povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij,
krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, zaposlovanje mladih, spodbujanje
trajnostnega razvoja, idr. Pomembno je, da se regija v novem programskem obdobju 20142020 razvojno specializira in da se financirajo regijski projekti, ki vključujejo ustrezne nosilce.
Cilji Regionalnega razvojnega programa so predvsem identificirati in oblikovati najbolj
perspektivne projektne predloge, ki bodo doprinesli razvoju regije (s posebnim poudarkom na
poenotenju v delu, ki se nanaša na opredelitev ključnih vidikov – razvojnih prioritet,
programov, ukrepov in projektov regionalnega razvoja), integrirati interese ključnih subjektov
v regionalni razvoj, identificirati pričakovani razvoj in pripravo na spremembe, povezati
razvojno in prostorsko načrtovanje v regiji, sistematično povezati nosilce v regiji z namenom
izvajati skupne razvojne projekte.
Mestna občina Novo mesto se je v mesecu maju 2013, ko so se pričele aktivnosti za pripravo
RRP, z vso odgovornostjo vključila v proces njegove priprave. Predstavniki občinske uprave
so operativno sodelovali v odborih po posameznih prioritetnih področjih: Gospodarstvo,
Infrastruktura, okolje in prostor, Človeški viri in družbena blaginja, Kmetijstvo in podeželje in
Turizem in dediščina. Na podlagi zaznanih potreb, načrta razvojnih programov in v skladu s
strateškimi usmeritvami, ki izhajajo iz Partnerskega sporazuma ter Operativnega programa,
je Mestna občina Novo mest prepoznala svoje razvojne prioritete ter na njihovi osnovi
pripravila 36 projektnih predlogov za programiranje razvojne politike občine in regije JV
Slovenija ter s tem vključitev v prihodnjo finančno perspektivo za črpanje evropskih sredstev.
V programskem obdobju od leta 2014 do leta 2020 mora Novo mesto postati še
konkurenčnejše in pri tem prispevati k državnim in evropskim ciljem glede energetske
učinkovitosti, trajnostne mobilnosti, izboljšanjem stanja okolja, podpori podjetništvu,
prilaganje podnebnim spremembam in socialni vključenosti. Na teh strokovnih podlagah se
pripravijo konkretni razvojni projekti, ki jih mesto in njegovo zaledje potrebuje, istočasno pa
se v največji možni meri izkoristijo razpoložljivi finančni viri evropskih skladov, po že
opredeljenih prednostnih oseh Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
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politike v obdobju 2014-2020 in mehanizmu Celostne teritorialne naložbe (CTN). MO Novo
mesto je tudi s tem mehanizmom usmerjena v ustvarjanje novih stalnih delovnih mest v
gospodarstvu, izboljšanju kvalitete okolja in življenja v urbanih območjih ter izboljšanju
poslovnega okolja.

ZAKLJUČEK
Vizija JV Slovenije je postati prepoznavna kot »Izvozna, odprta, povezana in trajnostno
odgovorna regija«. JV Slovenija je že tradicionalno najbolj izvozna razvojna regija, saj ustvari
več kot polovico svojih prihodkov na tujih trgih. JV Slovenija ustvari z izvozom tretjino vseh
prihodkov in hkrati tudi pomemben delež slovenskega izvoza. Med vsemi slovenskimi
regijami ima najvišjo pokritost uvoza z izvozom. Če so v preteklosti dajale pomemben
prispevek k izvozu delovno intenzivne panoge (lesarstvo, tekstil), danes prevzemajo
tehnološko zahtevnejši proizvodi in storitve vedno večji delež. Izvoz je generator rasti regije.
Na račun izvoza ima regija nadpovprečne ekonomske kazalnike. JV Slovenija želi visok
delež izvoza ohranjati in povečevati zlasti na področjih, kjer je za to prepoznala možnosti, to
so podjetništvo, turizem in storitve.
Informacije o pripravi RRP so objavljene na spletni strani:
http://www.rc-nm.si/Projekti/Regionalnirazvojniprogram20142020/Splo%C5%A1no.aspx

Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Mag. Mojca Špec Potočar, v.d. direktorice
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