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I. Politični okvir poročila:

V času gospodarske recesije in posledično omejenih proračunskih sredstev ter vse ostrejše 
svetovne konkurence je za Evropsko unijo odločilno, da trajnostno izboljšuje svojo 
inovativnost. Zato si je zastavila cilj, da postane „Unija inovacij“.1

Preteklost je pokazala, da naložbe EU na splošno, torej tudi v raziskave in razvoj ter inovacije 
(RRI), brez celovite splošne strategije pogosto ne dosežejo želenih rezultatov: podpore so se 
dodeljevale preširoko, politične odločitve so bile preveč oddaljene od dejanskega stanja na 
kraju samem, nosilci in upravne ravni pa premalo povezani. Ti časi naj bi sedaj minili. Spričo 
napetega proračunskega in gospodarskega položaja v državah članicah in EU spodbujanje s 
„trosenjem sredstev v širokem krogu“ ne pride več v poštev. Zato je treba v prihodnosti še 
posebej previdno ravnati pri izbiri ciljev, ki bi jih naj spodbujali. Pri tem bo odločilnega 
pomena uspešno sodelovanje vseh akterjev na vseh ravneh (mrežno povezovanje odličnosti).

Za zagotovitev, da se bodo strukturni skladi v prihodnje uporabljali bolj učinkovito, je 
zakonodajalec uvedel enajst tematskih ciljev („tematska osredotočenost“) in različne 
predhodne pogojenosti. Za pridobitev podpornih sredstev Sklada za regionalni razvoj za prvi 
tematski cilj morajo v prihodnje regije svoje naložbe v raziskave, razvoj in inovacije izpeljati 
na podlagi tako imenovanih „strategij pametne specializacije“. Za obdobje financiranja 2014–
2020 bo razvoj takšne strategije nujna predpostavka – predhodna pogojenost2 – za dostop do 
podpore iz Sklada za regionalni razvoj za raziskave, razvoj in inovacije3. 

Sedaj se regije nahajajo v odločilni fazi oblikovanja pogojev za upravičenost za naslednje 
obdobje financiranja 2014–2020. Tako se Evropska komisija z državami članicami oziroma 
regijami že pogaja o vsebini sporazumov o sodelovanju in operativnih programov. Skladno s 
tem morajo države članice oziroma regije sedaj pripraviti svoje prednostne naloge za novo 
politiko podpore ter pogoje za upravičenost, ki jih zahteva Evropska unija. Istočasno bodo 
institucije Evropske unije pričele zaključevati pogajanja o zakonskem okviru nove kohezijske 
politike 2014–2020. V tem napetem ozračju pripravljamo to poročilo.

Politika si od izvajanja tega znanstvenega pristopa, ki je ugledal luč sveta šele pred nekaj leti 
in se sedaj že uporablja kot predhodna pogojenost za prihodnja sredstva strukturnih skladov, 
obeta izjemno veliko. Tudi znanost težko pričakuje dokaze o njegovi izvedljivosti. Že sedaj pa 
se kažejo izzivi za udeležene akterje in prva tveganja tega novega zahtevnega procesa.

II. Struktura delovnega dokumenta:

S tem delovnim dokumentom želi poročevalec postaviti osnovo za nadaljnja posvetovanja 
odbora o samoiniciativnem poročilu. V dokumentu je najprej na kratko orisan pravni okvir in 
opredeljene naloge regij, ki izhajajo iz njega. S pomočjo vprašanj za raziskavo želi 

                                               
1COM(2010)0546, med drugim stran 24.
2Novi člen 2 okvirne uredbe; Priloga V okvirne uredbe, predhodne pogojenosti, glej tudi navodilo št. 10 
Evropske komisije o predhodnih pogojenostih. Cilj krepitve raziskav, razvoja in inovacij pri tem zajema tako 
razvoj raziskovalne in inovacijske odličnosti in več naložb podjetij v raziskave in inovacije kot tudi krepitev 
trikotnika znanja.
3Tematski cilj v skladu s členom 9(1) okvirne uredbe 2011/0276(COD), v nadaljevanju okvirne uredbe, oziroma 
člen 5(1) uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, stanje dne 3. 6. 2013.
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poročevalec nato osvetliti strategijo S3 ter njene izzive in tveganja za sodelujoče akterje ter ob 
tem predstaviti nekatere „dobre prakse“.

III. Strategija pametne specializacije (S3):

Strategija je zapletena. Ustrezno težaven je tudi poskus njene opredelitve. Komisija EU in 
zakonodajalec sta se ob koncu pogajanj dogovorila o naslednjih elementih:

1. Opredelitev Evropske komisije in zakonodajalca1

„Strategija pametne specializacije“ pomeni nacionalne in regionalne inovacijske strategije, ki 
določajo prednostne naloge z namenom vzpostaviti konkurenčne prednosti. To naj bi dosegle 
z razvojem prednosti v raziskavah in inovacijah, ki ustrezajo potrebam podjetij, da bi na 
skladen način obravnavale nastajajoče poslovne možnosti in tržna gibanja. To naj bi se 
zgodilo ob preprečevanju podvajanja in drobitve prizadevanj na ravni EU. 

2. Nujno ukrepanje regij2

Pravni okvir pri tem regijam predpisuje naslednje ukrepe:
 Samooceno (self-assessment) s pomočjo tako imenovane analize SWOT ali primerljive 

analize: vnaprej je treba oceniti prednosti, potrebe in želene rezultate. 
 Strategija S3 tako osredotoči sredstva na omejeno število prednostnih nalog v zvezi z 

raziskavami in inovacijami.
 Vključuje ukrepe za spodbujanje zasebnih naložb v raziskave in tehnološki razvoj (RTR).
 Vključuje sistem za nadzor in spremljanje3.
 Poleg tega je predvideno, da države članice vzpostavijo okvir, ki določa razpoložljiva 

proračunska sredstva za raziskave in inovacije, ter večletni načrt v zvezi s prednostnimi 
projekti EU (Evropski strateški forum za raziskovalne infrastrukture, ESFRI). 

Razen tega postopka naj bi Evropska komisija ne izvajala nobenih nadaljnjih vsebinskih 
preverjanj strategij.4 Če strategije sploh ni ali če v času sprejemanja operativnih programov ne 
obstaja akcijski načrt, ki zagotavlja, da bo strategija izvedena do leta 2016, se sredstva Sklada 
za regionalni razvoj 5 za tematski cilj raziskave, razvoj in inovacije ne izplačajo.6

IV. Vprašanja za raziskavo

1. Ali med zavezujočim ciljem te strategije na eni strani in potrebno prilagodljivostjo 
regionalnega pristopa (krajevnega pristopa) na drugi ne prihaja do nasprotij? Ni 

                                               
1 Člen 2 prihodnje okvirne uredbe, rezultat tristranskega dogovora, stanje dne 17. 6. 2013, samostojni prevod iz 
angleščine, delitev stavkov zaradi boljše berljivosti, izvirnik v EN.
2 Glej Prilogo V predloga okvirne uredbe oziroma rezultate trialoga, prejšnja priloga IV.
3 Predlog o sistemu za preverjanje ni dobil večine.
4 Novi člen 17.4a okvirne uredbe, o njem pogajanja še potekajo: „preverjanje skladnosti“; Smernice Komisije, 
del I iz marca 2013, str. 16.
5 Kot izplačila so tu mišljena vmesna plačila, člen 17(5)(novo) okvirne uredbe, stanje po trialogu, različica z dne 
10. 6. 2013.
6 Glej člen 17, odstavek 1 in naslednji, še brez dogovora, smernice Komisije iz marca 2013, str. 18;
znesek bi naj bil sorazmeren napredku in vrsti sklada.
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predhodna pogojenost izpostavljena tveganju, da postane zgolj formalnost?

Predhodna pogojenost strategije S3 neizogibno predvideva, da vsaka regija razvije svojo 
lastno strategijo, ki je prilagojena njenim potrebam. Konec koncev lahko le regije določijo, 
kaj krepi njihov potencial za inovacije. Istočasno pa zakonodajalec poda splošne pogoje 
tematske osredotočenosti in metodologije za vse regije. Evropska komisija lahko ob 
neskladnosti prekine izplačila, da zagotovi učinkovitost podpore.
Primerno stopnjo preverjanja je težko določiti. Evropska komisija sme preveriti samo, ali so 
regije uporabile predpisano metodologijo in ali pripravljajo strategijo, ne pa tudi vsebine 
strategije 1. V tem nasprotju obstaja določeno (sistemsko) tveganje, da bo predhodna 
pogojenost postala zgolj formalnost. 

 Zato strategija S3 ni že sama po sebi uspešna čarobna formula, temveč predstavlja zgolj 
pomoč. Konec koncev odločilno gonilo ne sme biti pogojenost, temveč temeljni interes 
regij za dober in celovit pristop do inovacij za prihodnost njihovih prebivalcev. Če regije 
strategije ne bodo dojele kot priložnost, ne bodo dosegle uspešnih rezultatov, ne glede na 
to, kakšen bo zakonodajni okvir. 

Pravilno izveden razvoj strategije bo za regije predstavljal zahtevno in zapleteno nalogo. V 
skladu s tem morajo regije inovacijske strategije zasnovati dolgoročno in zelo obsežno, 
segajoč tudi onstran pravnega okvira in naslednjega obdobja financiranja.2

2. Ali lahko strategija predstavlja uspešen pristop kohezijske politike za vse regije, ne 
glede na to, kako inovativne in razvite so?

Regije imajo različna izhodišča, kar zadeva infrastrukturo ali človeške vire, različne prednosti 
in slabosti. Zato morajo obstajati tudi različne poti za krepitev regionalnih inovacijskih 
sistemov. Realistično bo lahko zgolj nekaj regij „vodilnih na področju inovacij“, kjer se lahko 
iznajdejo revolucionarne tehnologije in inovacije. Večina pa bo pripadala skupini t.i. 
„sledilk“, ki bodo inovacije uporabljale na nove načine. Tako je na primer Finska s pomočjo 
nanotehnologije, razvite drugje, modernizirala lesno in papirno industrijo, ki je njen 
gospodarski temelj. Samo tako širok strateški pristop lahko vodi v gospodarske spremembe v 
vseh regijah in na ta način upravičuje uporabo sredstev kohezijske politike na področju 
raziskav in inovacij. V nasprotnem primeru bi deli strukturnih skladov predstavljali zgolj še 
en program za spodbujanje raziskav.

 Okvirne pogoje je treba zato oblikovati tako, da lahko vsaka regija uporablja strategijo za 
napredovanje, ne glede na to, kakšen je bil njen izhodiščni položaj. Prvi tematski cilj 
uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj je treba določiti kar najbolj široko. Nujen 
je jasen premik osredotočenosti z raziskav na inovacije. Če bo pojem inovacij razumljen 
zelo široko in tehnološko nevtralno, se bo lahko vsaka regija poistovetila z njim.

 Poročevalec vidi tveganje, da se bodo regije osredotočile predvsem na temo raziskav in 
razvoja. Prav gotovo je pri tem odločilnega pomena, da glede na regionalne danosti 

                                               
1 Glej točko 2 dela III in opombo 6.
2 na primer hkrati razviti tudi za druge sklade, kot je na primer Evropski socialni sklad, in za druge tematske 
cilje.
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razumemo inovacije tudi kot usmerjene v uporabnike in da v mislih ne ostanemo zgolj pri 
inovacijah, ki so usmerjene v tehnologije. Temelj strategije mora biti široko pojmovanje 
inovacije, ne samo v tehnološkem smislu in ne samo v smislu visoke tehnologije, temveč 
tudi nizke tehnologije ali celo brez tehnologije, torej „v praksi uporabna“ inovacija, ki 
zajema tudi inovacije na področju storitev, izboljšanja postopkov in spreminjanja
organizacij ali tudi na področju poslovnih modelov, trženja, upravljanja blagovnih znamk 
in oblikovanja ter ekoloških in socialnih inovacij, na primer za spopadanje z izzivi 
aktivnega staranja ali demografskih sprememb.

 Tukaj je pomembno tudi vprašanje, koliko sredstev bodo dali na razpolago predsedniki 
držav in vlad in koliko manevrskega prostora bodo pri porazdelitvi sredstev imele še 
regije. Podpora bi morala biti zanimiva tudi za bolj razvite regije, saj bi se v nasprotnem 
primeru lahko regije popolnoma odpovedale strategiji, kar bi bilo v nasprotju s smislom in 
namenom ter se ne sme zgoditi.

3. Zakaj je „podjetniški“ proces iskanja tako pomemben? Je pristop od spodaj navzgor 
stvaren? So akterji dovolj vključeni?

Znanost in evropska komisija hvalita pristop strategije od spodaj navzgor. V nasprotju s 
prejšnjimi inovacijskimi strategijami naj tukaj dogajanje ne bi bilo določeno od zgoraj. 
Namesto tega je treba pripraviti „vizijo prihodnosti“ regije v okviru tako imenovanega 
„podjetniškega procesa iskanja“ z zadevnimi podjetji, bodisi malimi in srednjimi bodisi 
velikimi podjetji, raziskovalnimi ustanovami in drugimi zainteresiranimi stranmi. 1

 Po mnenju poročevalca je to problematična točka strategije. Sicer mora končno odločitev 
na koncu tako ali tako sprejeti politika. Vendar pa brez zadostnega sodelovanja deležnikov 
ne bo mogoče zadovoljivo oceniti prednosti in slabosti regije. Poseben pomen v tem 
procesu imajo „podjetja“. Ta seveda najbolje vedo, kaj ustreza njihovim potrebam in 
potencialu. Raziskovalne ustanove, univerze in ustanove, kot so na primer inovacijski 
inkubatorji, morajo podjetja usposobiti, da so inovativna, na eni strani s svojimi izsledki 
raziskav, ki so usmerjeni v uporabnike, na drugi pa s svojim osebjem („prenos znanja“). 
Posledično so nato novo nastala (npr. odcepljena podjetja) ali že obstoječa podjetja tista, 
ki ustvarjajo inovativne proizvode in storitve. Ta so gonilo gospodarskih sprememb regije 
in krepijo njeno konkurenčnost. Inovacijska strategija lahko deluje samo z odličnim 
medsebojnim sodelovanjem teh akterjev („trikotnik znanja“) ter njihovim sodelovanjem z 
nosilci političnih odločitev (upravnimi organi) 

 Pri tem se zastavlja vprašanje, ali regije zadostno vključujejo zadevne akterje ali delujejo 
po starem in se posvetujejo samo z običajnimi akterji na običajen način. Samo s krogom 
obstoječih akterjev vizije ne bo mogoče doseči. Tako morajo biti na primer vključena 
podjetja prihodnosti. Prav tako mora biti podjetniški proces iskanja bistveno globlji 
(odkrivanje) od dosedanjih posvetovanj.

 To pa bo delovalo samo s primerno upravno zmogljivostjo: pristojni upravni organi bodo 
morali sprejeti prilagodljivo, sodobno miselnost, tako pri izbiri kot tudi pri vodenju 
procesa z deležniki.

                                               
1 V skladu s točko 4.3.2 Priloge I okvirne uredbe „z vključitvijo nacionalnih ali regionalnih organov upravljanja 
in zainteresiranih strani, kot so univerze in druge visokošolske ustanove, industrija in socialni partnerji, v 
podjetniški proces iskanja.“
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4. Je časovno obdobje za pripravo strategije stvarno?

Evropska komisija je predhodno pogojenost predlagala šele jeseni 2011. Že v naslednjih 
tednih in mesecih pa mora odobriti operativne programe. Regije, ki so šele sedaj pričele 
pripravljati svoje strategije, bodo ob oddaji operativnih programov verjetno le težko zmogle 
predložiti tudi gotovo strategijo. Pri tem obstaja tveganje, da prav potrebno dejavno 
sodelovanje zadevnih deležnikov in zlasti podjetij, t.i. „podjetniški proces iskanja“, ne bo 
zadostno izvedeno.1 Zato je pomembno, da kot alternativa predložitvi popolne strategije 
pravni okvir predvideva predložitev akcijskega načrta. V tem načrtu je treba prikazati, kdo je 
odgovoren za pripravo strategije in kdaj bi se naj pričela izvajati. Strategija mora biti končana 
najkasneje konec leta 2016. Če pogledamo regije, ki lahko predstavljajo zgled, ugotovimo, da 
pogosto že več let ali desetletij delajo na pripravi svojih regionalnih inovacijskih strategij. To 
pomeni, da gre pri strategiji za „politični učni proces“ vseh udeležencev, ki bo zagotovo 
bistveno presegel časovno obdobje priprave programov. Vendar je treba zagotoviti, da regije 
ne bodo enostavno ponovno uporabile „starih“ inovacijskih strategij in s tem ponovile napak 
preteklosti, na primer nezadostne vključitve regionalnih podjetij.

5. Kakšna tveganja obstajajo pri določanju prednostnih nalog? Kako jih je mogoče 
določiti „pravilno“?

Pametna specializacija pomeni, da država članica ali regija ob upoštevanju svojih močnih 
plati in primerjalnih prednosti regije določi prednostne naloge pri spodbujanju raziskav in 
inovacij ter podpira področja z največjim potencialom za trajnostni razvoj. Prednostne naloge 
se določijo na podlagi strateškega znanja o sredstvih2, izzivih3, konkurenčnih prednostih in 
možnostih za odličnost neke regije. Zato je potrebna objektivna samoocena na podlagi 
ustreznih kazalnikov.

 Vprašanje, katere prednostne naloge naj se izberejo, je težavno za skoraj vse regije, tudi 
tiste „bolje razvite“: regije skrbi, da bodo „stavile na napačno karto“, če se trgi ne bodo 
razvijali, kot si želijo. Skrbi jih, da bodo postale dovzetnejše za zunanje pretrese. Podjetja, 
ki se v prednostnih nalogah ne prepoznajo, se lahko odselijo. Zlasti v kriznih časih se 
regijam zdi bolj smiselno, da se gospodarsko širše pozicionirajo. Regije pogosto ukrepajo 
tako, da enostavno spodbujajo naprej svoje „stare“ grozde ali posnemajo znane uspešne 
koncepte. Tudi deležniki želijo, da se upoštevajo vsa njihova področja dejavnosti. Ravno 
mala in srednja podjetja skrbi, da bo večina regionalnega gospodarstva nazadovala. Če pa 
prednostne naloge opredelimo preširoko, ponavljamo stare napake, ponovno podpiramo 
razpršeno in naložbe so manj učinkovite.

 Pomembno je, da najdemo pravo razmerje med specializacijo in odprtostjo oziroma 
raznolikostjo in pri tem ne postanemo odvisni samo od ene tehnologije (tehnološka 
nevtralnost!) ali ene panoge. To dosežemo z vstopom na področje tehnologij, proizvodov 
in storitev, ki so povezani z obstoječimi uspešnimi tehnologijami in področji zmožnosti v 
regiji, saj je prenos znanja v takšnem primeru najuspešnejši („povezana različnost“).

                                               
1 Glej tretje vprašanje za raziskavo.
2Sem sodijo na primer panožne strukture, grozdi, univerze, raziskovalni inštituti, znanost, tehnologija, strokovno 
znanje, človeški kapital, okolje, dostop do trga, sistemi upravljanja ter povezave in odnosi z drugimi regijami. 
3Sem sodijo na primer starajoče se prebivalstvo, demografske spremembe, neravnovesja na trgu dela, odročna 
mesta in drugi okoljske dejavniki.
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 V najboljšem primeru je treba prizadevanja torej osredotočiti na dejavnosti, ki zajemajo 
vse panoge in tehnologije ter učinkujejo horizontalno na celotno (regionalno) 
gospodarstvo.

 Poročevalec poleg tega meni, da bo verjetnost napak tem manjša, čim več pozornosti bo 
posvečene posvetovanjem z zastopniki interesov ter pripravi podatkovne baze za 
samooceno in sistem spremljanja.

 Če pa kljub temu pride do odklonov, morajo regije imeti možnost prilagoditve procesov
(tudi znotraj obdobja financiranja). Učinkovit in dobro premišljen sistem spremljanja je 
temeljna predpostavka, ki jo regije pogosto podcenjujejo. Poleg tega potrebujejo nosilci 
odločanja pogum, da te prilagoditve tudi dejansko izvedejo. 

6. Je regijam zagotovljeno zadostno svetovanje in spremljanje?

Sodelovanje z generalnim direktoratom za regionalno politiko je zaradi tekočih pogajanj o 
sporazumih o sodelovanju in operativnih programih seveda zelo tesno, nazadnje je tudi edino 
vodilo regijam, ali bodo lahko izpolnile predhodno pogojenost. Evropska komisija poleg tega 
izdaja različne priročnike za samooceno in za boljše razumevanje strategije. Za podporo 
regijam pri izvajanju tega postopka je bila posebej ustanovljena tako imenovana platforma 
S31. Platforma deluje predvsem v obliki delavnic za medsebojne preglede. Regije, ki so v 
postopku že zelo napredovale ali ga zaključile, svetujejo regijam, ki še niso tako daleč. 
Vendar se je na to platformo prijavilo šele približno 130 regij.2 Prijava je sicer prostovoljna, 
vendar bi morale vse regije oziroma države članice izkoristiti to priložnost. Zagotovo se lahko 
vsaka regija na tej platformi česa nauči ali k njej prispeva. 

7. Kako lahko izgleda „zunanja razsežnost“? Je stvarna? So okvirni pogoji zadovoljivi? 
Kako lahko sestavimo „sestavljanko iz regionalnih strategij“ za celotno Evropo? 

Največja „neznanka“ strategije je zagotovo „zunanja razsežnost“. Izboljšati je treba ne samo 
sodelovanje med akterji v regiji, temveč se morajo v skladu s strategijo tudi regije usmeriti 
„navzven“, da najdejo svoje mesto v evropskih verigah dodane vrednosti. Regije se morajo pri 
pripravi svojih strategij vprašati, s katerimi drugimi regijami bi lahko smiselno sodelovale, na 
primer s tesnim sodelovanjem med inovativnimi grozdi, ki izvajajo intenzivno raziskovalno 
dejavnost, in izmenjavo med raziskovalnimi inštituti različnih regij.3

Sicer obstajajo regije, ki ta ideal že izpolnjujejo in katerih grozdi že tesno sodelujejo. Vendar 
so te očitno bodisi zelo usmerjene v raziskave in so že bile deležne koristi od programa 
„regije znanja“ v okviru sedmega raziskovalnega programa bodisi imajo v teh regijah sedež 
podjetja, ki delujejo po vsem svetu in pri katerih takšna povezava že tako ali tako sodi v 
poslovni model. 

Večina regij pa je razmeroma slabo povezana. Pri tem se zastavlja vprašanje, kakšen lahko 
postane ta položaj. 

                                               
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, ustanovljena leta 2011 v Sevilli.
2Stanje maja 2013.
3Točka 7.2.1 Priloge I okvirne uredbe.
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Nadnacionalno sodelovanje „kot iz pravljice“ zagotovo predstavlja že uveljavljena 
povezava „Silicon Europe“: združenje visokotehnoloških grozdov, torej podjetij in 
raziskovalnih inštitutov v regijah v Nemčiji (Dresden), na Nizozemski (Eindhoven), 
v Belgiji (Leuven) in Franciji (Grenoble) ter Avstriji (Beljak), na področju mikro- in 
nanotehnologij. Vsaka regija ima zaradi specializacije velike gospodarske koristi;
skupaj pa Evropsko unijo v svetovni konkurenci potiskajo v ospredje in prispevajo k 
uresničitvi ciljev EU 2020.

Zlasti teritorialno sodelovanje naj bi bistveno prispevalo k razvoju gospodarstva na podlagi 
raziskav, razvoja in inovacij: 
o čezmejno sodelovanje naj bi izboljšalo zlasti nizko raven raziskav in inovacij v sosednjih 

regijah, 
o tudi na področju medregionalnega sodelovanja naj bi se uporabilo teritorialno sodelovanje 

za spodbujanje sodelovanja med grozdi, ki izvajajo intenzivno raziskovalno dejavnost, ter 
izmenjave med raziskavami in raziskovalnimi inštituti.1

 Vendar vidi poročevalec tukaj težavo v nezadostnem financiranju tega cilja, kot ga 
načrtujejo predsedniki držav in vlad. Predvidena vsebina terja – kot zahteva Parlament –
bistveno boljšo finančno podporo.

Zanimiv pristop medregionalnega sodelovanja, tj. sodelovanja dveh sosednjih regij, je skupna 
inovacijska strategija nemških zveznih dežel Berlina in Brandenburga. Ti regiji projektno 
sodelujeta že od 90-ih let. Med letoma 2007 in 2010 sta oblikovali skupno inovacijsko 
strategijo InnoBB. 2

 Te izkušnje kažejo, da je ta proces usklajevanja zelo dolgotrajen in terja velika dodatna 
prizadevanja vseh akterjev pri usklajevanju pravnega okvira, strategij in operativnih 
programov. 

 Za izvajanje je potrebna ogromna prilagodljivost politike in uprave. Tukaj je zagotovo 
potreben dolgotrajen učni proces v ministrstvih. V celoti vzeto je treba računati z zelo 
dolgim obdobjem priprav.

 Zlasti težavno je, če želijo sodelovati sosednje regije iz različnih držav članic. Potrebno 
časovno in vsebinsko usklajevanje med strategijami in operativnimi programi se je do 
sedaj pogosto izkazalo kot prezahtevno. 

 Poleg potrebnih sodobnih upravnih zmogljivosti bo v prihodnje tudi pravni okvir moral 
biti dovolj prilagodljiv, zlasti pri upravičenosti projektov.3 Ali bodo dosedanja 
prizadevanja zakonodajalca zadostovala, bodo pokazale izkušnje naslednjega obdobja 
financiranja. 

Ker bi bilo treba glede na zahtevo strategije preprečiti podvajanja in drobitev, postavljajo 
regije pogosto vprašanje, ali in v kolikšni meri lahko Komisija posreduje pri izbiri 
prednostnih nalog s svojimi napotki. Pravni okvir tega ne podaja. Evropska komisija lahko 
regijam verjetno daje predloge, kako lahko izboljšajo svojo „mednarodno“ razsežnost. 
                                               
1 Prihodnja uredba o evropskem teritorialnem sodelovanju, stanje dne 3.6.2013, uvodna izjava 5 in sledeče.
2 http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf
3 Člen 60(2) okvirne uredbe tukaj ponuja možnost, da se lahko do 15 % podpore iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj v okviru prednostne osi uporabi zunaj programa.



DT\940990SL.doc 9/10 PE514.671v01-00

SL

Zagotovo pa lahko tudi platforma S3 zagotavlja regijam potrebne podatke o morebitnih 
partnerjih pri sodelovanju.

8. Kako bi se lahko izvajala prizadevanja za sinergije med različnimi podporami EU, 
kot je na primer OBZORJE 2020, in strukturnimi skladi? Je zakonodajni okvir na tem 
področju zadovoljiv? Kakšni bi lahko bili potrebni usklajevalni mehanizmi? 

Skupni strateški okvir želi države članice v okviru strategije spodbuditi, naj združijo vsa 
morebitna sredstva za področje raziskav, razvoja in inovacij, da bi dosegle kar največjo 
učinkovitost. Poleg nacionalnih in regionalnih spodbud in zasebnega kapitala ter strukturnih 
skladov zadeva to predvsem seveda OBZORJE 2020.

Sinergije med strukturnimi skladi in OBZORJEM 2020 je treba doseči zlasti na naslednji 
način: po eni strani morajo biti regionalni akterji na področju raziskav in inovacij pripravljeni 
na prihodnje okrepljeno sodelovanje v programu OBZORJE 2020, zlasti z izgradnjo 
raziskovalnih zmogljivosti („pot k odličnosti, širjenje sodelovanja“).1 Primeri so povezovanje 
centrov odličnosti ali inovativnih grozdov, predvsem v manj razvitih regijah in „regijah s 
slabimi rezultati na področju raziskav, razvoja in inovacij“, z vodilnimi centri odličnosti in 
grozdi v Evropi, t.i. „sodelovanje“ in „povezovanje“2, nadgradnja majhnih regionalnih 
raziskovalnih inštitutov v centre odličnosti s sredstvi strukturnih skladov, ustanovitev kateder 
Evropskega raziskovalnega prostora ali modernizacija univerz ali izpopolnjevanje 
raziskovalcev ali tudi ustanovitev svetovalnih centrov za sodelovanje v programu OBZORJE 
2020.3

Na drugi strani je treba sprejeti ukrepe za tržno izkoriščanje izsledkov raziskav, na primer iz 
sedmega okvirnega programa ali kasneje OBZORJA 2020, in za vzpostavitev inovacijam 
prijaznega okolja za podjetja, kot so: financiranje za odcepljena podjetja v začetni fazi, živi 
laboratoriji itd.

Izzivi za vse akterje so raznoliki. Pričakovanja so velika, saj podjetja že leta zaman čakajo na 
boljše okvirne pogoje. Začne se pri usklajeni vzpostavitvi pravnega okvira: za okrepitev 
sinergijskih učinkov različnih evropskih strukturnih in investicijskih skladov je bil 
vzpostavljen skupni pravni okvir, na primer z izkoriščanjem tako imenovanih programov, ki 
se financirajo iz več skladov4

Zlasti pomembna za strategijo je usklajenost evropskih strukturnih in investicijskih skladov 
ter OBZORJA 2020, predvsem pri vprašanjih upravičenosti, načinov obračunavanja ali pravil 
sodelovanja. Zaradi raznolikih zasnov upravljanja programov je ta proces še zlasti velik izziv. 
Pogoj za uspešno usklajevanje programov je tesno sodelovanje zadevnih generalnih 
direktoratov pred pripravo predlogov, med zakonodajnim postopkom in med posvetovanjem z 
regijami. Ta dolgoročni proces je stekel pozno. Zato bo priročnik o tem, kako lahko regije 
dejansko dosežejo te sinergijske učinke, izšel šele jeseni 2013. Tesno usklajevanje med 
pristojnimi generalnimi direktorati, ki ga je Evropski parlament že zelo dolgo zahteval, je 
                                               
1 Točka 4.2a Priloge I okvirne uredbe.
2 Primer: sodelovanje inštituta Max-Planck z vzhodnoevropskimi državami članicami.
3 Točka 4.3.4 Priloge I okvirne direktive in navodilo Komisije o večletnem finančnem okviru za sinergije med 
Evropskim skladom za regionalni razvoj in OBZORJEM 2020.
4 Točka 3.2.a Priloge I okvirne uredbe 2011/0276(COD).
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steklo zelo počasi. Tudi tukaj se mora delovni miselni pristop organov prilagoditi novim 
izzivom.

Obremenitev z usklajevanjem pa ne narašča samo znotraj Komisije, temveč tudi med 
Evropsko komisijo in upravnimi organi operativnih programov za strukturne sklade, 
nacionalnimi kontaktnimi točkami za OBZORJE 2020 ter podjetji kot morebitnimi prosilci in 
svetovalnimi centri, kot je Evropska podjetniška mreža (EEN), pri načrtovanju in predložitvi 
prošnje. To predstavlja velik izziv zlasti v zveznih strukturah. Tudi tukaj je potrebno tesno 
spremljanje in svetovanje Evropske komisije.

V. Pogled naprej

Poročevalec se veseli živahne razprave s kolegi v odboru in prve ocene napredka regij pri 
izvajanju predhodne pogojenosti, ki jo bodo izvedli predstavniki generalnega direktorata za 
regionalno politiko. Poleg tega je poročevalec še naprej na voljo za pripombe deležnikov in 
regij.


