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SEZNAM KRATIC  
 

AA revizijski organ 

AIR letno poročilo o izvajanju 

mrd.  milijarda 

CA organ za potrjevanje  

CBC čezmejno sodelovanje 

CF Kohezijski sklad 

CONV konvergenca  

CLG skupnosti in lokalno upravljanje 

CP kohezijska politika 

CUP  Codice Unico di Progetto, enotna koda projekta  

GD generalni direktorat 

EK Evropska komisija 

EERP evropski načrt za oživitev gospodarstva 

ESR Evropski sklad za ribištvo 

EKSRP Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

EoI prijava interesa 

EP Evropski parlament 

EPE izvajalec evropskega programa 

ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj 

ESS Evropski socialni sklad 

ETC evropsko teritorialno sodelovanje 

EU Evropska unija 

FEI ustanova za nadaljnje izobraževanje 

HEI visokošolske ustanove 

IB posredniška telesa 

IKT informacijske in komunikacijske tehnologije 

JASMINE Skupno ukrepanje za podporo mikrofinančnih institucij v Evropi 

JASPERS Skupna pomoč pri podpori projektov v evropskih regijah 

JEREMIE Skupna evropska sredstva za mikropodjetja in srednja podjetja 

JESSICA Skupna evropska podpora za trajnostne naložbe v mestna območja 
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FEI ustanova za nadaljnje izobraževanje 

JTS skupni tehnični sekretariat 

KSU nacionalna mreža centrov za podporo podjetjem  

LGH 

Landesgewerbeförderungsstelle des Handwerks in NRW, deželna ustanova  

za spodbujanje podjetništva v obrti v deželi Severno Porenje-Vestfalija  

mio. Million 

MA organ upravljanja 

MS država(-e) članica(-e) 

MGP Meistergründungsprämie, premija za ustanovitev 

NCP nacionalna kontaktna točka 

NVO nevladne organizacije 

NRW Severno Porenje-Vestfalija 

NSRF nacionalni strateški referenčni okvir 

NWDA Razvojna agencija severozahodne Anglije 

NWOP Operativni program za severovzhodno Anglijo 

OP operativni program 

PEV obiski za pripravo projekta 

PMC odbor za spremljanje programa  

Q&A Vprašanja in odgovori 

RCE regionalna konkurenčnost in zaposlovanje 

RDA regionalna agencija za razvoj 

REPIS regionalni okoljski in svetovalni informacijski centri 

SEE jugovzhodna Evropa 

SF strukturni skladi 

MSP mala in srednja podjetja  

SSCLG minister za skupnosti in lokalno samoupravo 

TA tehnična pomoč 

TC teritorialno sodelovanje 

PDEU Pogodba o delovanju Evropske unije 

PEU Pogodba o Evropski uniji 
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POVZETEK  

1. Ozadje 

Izvajanje kohezijske politike prek strukturnih skladov je eden glavnih stebrov ukrepanja 
Evropske unije. Za tekoče programsko obdobje 2007–2013 jim je bilo dodeljenih 35,7 % 
proračuna EU (okrog 347 mrd. EUR). V času, ko se Evropska unija prebija skozi najhujšo 
gospodarsko recesijo po tridesetih letih 20. stol., ponujajo ti skladi pomembne možnosti za 
ustvarjanje novih delovnih mest ter za vlaganje, s čimer se tako podpira razvoj obstoječih 
podjetij kot spodbuja morebitne podjetnike k ustanavljanju novih. V zadnjih treh letih je 
bilo okrog 27 % razpoložljivih sredstev oz. 93 mrd. EUR namenjenih za delovna mesta in 
rast v Evropi. 
EU instrumente svoje kohezijske politike razvija že več kot štiri desetletja. V tem času je 
bilo veliko pozornosti namenjene analizi uspešnosti skladov ter ugotavljanju, sprejemanju 
in izvajanju potrebnih sprememb. Najpomembnejši izid, ki izhaja iz prepozne analize, so 
nizke stopnje črpanja strukturnih skladov v tekočem programskem obdobju 2007–2013. V 
zvezi s tem so bile izpostavljene različne težave, kot so ozka grla pri upravni zmogljivosti 
ali pomanjkanje sofinanciranja. Vendar pa do sedaj še ni bilo analizirano vprašanje 
dostopnosti strukturnih skladov za prosilce. O eni izmed najpomembnejših tem, tj. kako 
spodbuditi in pritegniti morebitne prosilce za sredstva, je bilo opravljenih razmeroma malo 
raziskav.  
Barcovo poročilo iz leta 20091 je opozorilo na to, da nimamo celovite slike o dejanski 
uspešnosti kohezijske politike v Evropski uniji. Na voljo je precejšnje število raziskav in 
poročil o fizični infrastrukturi, ki je bila zgrajena, o podjetjih, ki so dobila podporo, in celo o 
ustvarjenih delovnih mestih. Toda večina teh raziskav se osredotoča na oceno 
kvantitativnih podatkov o rezultatih in stopnjah črpanja. V razpravi o ugotovitvah običajno 
sodelujejo le tisti, ki so neposredno vključeni v razvoj in upravljanje programa, le redko pa 
takšna razprava zajema tudi poglede ciljnih skupin in upravičencev.  
Podatki kažejo, da je v nekaterih državah članicah koriščenje možnosti za financiranje nižje 
kot v drugih. To lahko deloma razloži, zakaj se številni evropski državljani še vedno ne 
zavedajo, kako uspešna je Evropska unija, in posledično ostajajo glede tega skeptični. 
Nekateri podatki kažejo, da približno ena tretjina državljanov pozna projekte, ki jih podpira 
Evropska unija, toda le 10 % jih meni, da imajo od njih neposredno korist. 
Pomanjkljivosti pri upravnih storitvah na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni so očitne in 
nedvomno prispevajo k nižjim stopnjam izrabe na nekaterih območjih. Toda to predstavlja 
le en del bolj kompleksne slike. Drugi del predstavlja vprašanje, zakaj so podjetja, lokalne 
agencije, izobraževalne ustanove, nevladne organizacije in druga telesa v nekaterih delih 
Evropske unije bolj zadržana pri vlaganju prošenj za evropska sredstva.  
Glede na to ozadja ponuja ta študija informativen vpogled v ovire, tako občutene kot 
dejanske, s katerimi se prosilci srečujejo, ko zaprosijo za sredstva iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Ugotovitve te študije pa je treba razlagati upoštevaje pomembno dejstvo,  

                                                 
1  Barca F. (2009), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place based approach to meeting European 

Union challenges and expectations (Program za reformirano kohezijsko politiko – lokalni pristop v odziv na 
izzive in pričakovanje Evropske unije), neodvisno poročilo, pripravljeno na zahtevo komisarke za regionalno 
politiko Danute Hübner, Eurada, april 2009. 
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da ni veljavnih statističnih podatkov ali ugotovitev o tistih, ki se niso odločili za oddajo 
vloge, in o tistih, ki se niso nikoli obrnili na lokalno pisarno ali iz kakršnih koli razlogov niso 
izpolnili vloge. 

2. Obseg študije 

Namen te študije je ugotoviti, kateri dejavniki po mnenju prosilcev spodbudno oz. 
odvračilno vplivajo na odločitev o zaprositvi za sredstva iz strukturnih skladov. Eden izmed 
obravnavanih problemov je, da so postopki preveč obremenjujoči ali preveč zapleteni. 
Študija v zvezi s tem razišče težave v upravnih postopkih v različnih sistemih. Ta analiza bo 
pomagala odkriti, odkod te težave izvirajo (na evropski, nacionalni ali regionalni ravni), in 
predlagati ciljno usmerjene rešitve.  
Študija obravnava tudi različne profile prosilcev, s čimer želi ugotoviti tipe organizacij in 
teles, ki se običajno prijavijo, kaj jih k temu spodbudi in kako bi potemtakem bilo mogoče k 
prijavi pritegniti tudi druge. Prav tako prinaša predhoden pogled na učinek poenostavitve 
postopkov, ki je bila uvedena leta 2009 v odgovor na sedanjo recesijo. 
Skozi celotno raziskavo smo bili osredotočeni na odkrivanje primerov „najboljših praks“ iz 
različnih pobud in držav članic. Kar dobro deluje v nekem okolju, je namreč morda mogoče 
prilagoditi (toda ne enostavno prenesti) tudi drugemu okolju. 
Za namene te študije smo uporabili tri glavne raziskovalne pristope. Prvi je bil pregled 
literature, drugi študije primerov devetih operativnih programov, tretji pa telefonski ali 
spletni intervjuji, izvedeni s pomočjo vprašalnika. Študije primerov so zajemale operativne 
programe iz Avstrije in Slovaške, Francije, Nemčije, Grčije, Italije, Poljske, Slovaške, 
Združenega kraljestva ter nadnacionalni program za jugovzhodno Evropo. Opravljenih je 
bilo več kot 50 intervjujev, vprašalnik pa je bil poslan širokemu krogu zainteresiranih 
strani. Na podlagi virov, usmerjenih raziskav in premišljene analize podaja študija v 
zaključkih nekatera specifična priporočila za ukrepe na lokalni, regionalni, nacionalni in 
evropski ravni. 

3. Vsebina študije 

Poglavje 1 prinaša uvod v kohezijsko politiko in strukturne sklade. V poglavju 2 je 
predstavljena uporabljena metodologija, vključno s pregledom literature, izbranimi 
študijami primerov in intervjuji. V poglavju 3 ugotavljamo, kdo so prosilci za sredstva iz 
strukturnih skladov ter kakšne so njihova motivacija in izkušnje. Na kratko sta opisana 
trenutno programsko obdobje 2007–2013 z njegovim ciklom razvoja programov ter pomen 
posameznih faz programskega cikla za prosilce. Opredeljenih je tudi sedem kategorij 
prosilcev, ki so lahko potencialno upravičeni do sredstev iz strukturnih skladov.  
Nekoliko presenetljivo, vloga prosilcev pri pripravi in programiranju strukturnih skladov še 
čaka na analizo na evropski ravni. Ker je delovanje in uspešnost strukturnih skladov 
deljena odgovornost Evropske unije in držav članic, predstavlja odsotnost takšne analize 
resen problem. Eden izmed ključnih elementov za uspeh vsakega programa je opredelitev 
njegove potencialne ciljne skupine in ustrezen pristop k njej.  
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Zato študija prinaša analizo položaja prosilcev v procesu izvajanja strukturnih skladov in 
shematsko predstavitev, ki prikazuje posamezne faze postopka prijave s posebnim 
poudarkom na vlogah in možnostih morebitnih prosilcev. 

 Informiranje predstavlja prvo fazo, v kateri so morebitni prosilci obveščeni o 
programih, v okviru katerih lahko zaprosijo za sredstva. V nekaterih primerih je 
ciljna skupina za tovrstne dejavnosti informiranja razmeroma jasna, vendar pa to ne 
drži vedno. Veliko vlogo pri tem imajo vtisi in dojemanje; nekatere kategorije 
prosilcev namreč menijo, da so programi EU preveč birokratski ter da jim niso kos. 
Raziskav na tem področju je malo zaradi možnega navzkrižja s predpisi in prakso na 
področju varstva podatkov. S podobnimi omejitvami smo se srečevali tudi pri 
nekaterih raziskovalnih dejavnostih v okviru te študije.  

 V drugi fazi se morebitni prosilci odločijo za pripravo vloge. Tu igrajo 
osrednjo vlogo informacije in podporne storitve, ki so na voljo, prav tako pa tudi 
sposobnost prosilca, da izdela svojo vlogo. Javne ustanove, univerze in večja 
podjetja so bolje usposobljeni za pripravo in oddajo vloge kot mala podjetja in 
samozaposleni. Na voljo je malo informacij o zmožnosti prosilcev za pripravo vloge.  

 Tretja faza vključuje proces izbiranja, medtem ko četrta zajema dejansko 
dodeljevanje sredstev.  
Zadnji dve fazi sta v celoti v pristojnosti izvajalskih organov (npr. organov 
upravljanja, posredniških organov2). Njihova dejavnost vpliva tako na dodeljevanje 
sredstev, kot tudi na to, kako morebitni prosilci gledajo na celoten proces. Če je 
proces izbiranja učinkovit in primerno pregleden, dodelitev sredstev pa primerno 
hitra, je bolj verjetno, da se bo na naslednji razpis odzvalo več kandidatov. Možen je 
tudi nasproten učinek. 

Poglavje 4 obravnava vrsto elementov, ki so pomembni za dostopnost strukturnih skladov 
prosilcem. Glede na to, da ne obstaja nobena vseevropska sistematična analitična raziskava 
o ovirah za prosilce, je praktično nemogoče prikazati jasne številke o prosilcih za 
programsko obdobje 2000–2006 ali 2007–2013. Obstoječe raziskave se osredotočajo na 
posamezna tematska področja, določene operativne programe ali dele življenjskega cikla 
programa ali na izkušnje v posameznih državah članicah. 
Ta študija se ovir za prosilce loteva tako, da jih razdeli v štiri skupine: dejavniki na 
evropski ravni, na nacionalni ravni, na ravni upravljanja programov ter na 
operativni ravni. 
Evropska raven opredeljuje okvir, predpise in usmeritve strukturnih skladov v dialogu 
med evropskimi institucijami in državami članicami. V državah članicah, kjer sta lokalna in 
regionalna raven dejavno vključeni in sooblikujeta nacionalni strateški referenčni okvir, je 
težave končnih uporabnikov lažje opredeliti. Prav tako je laže določiti zahteve glede 
dejavnosti komuniciranja. V sedanjem programskem obdobju (2007–2013) morajo organi 
upravljanja na primer oblikovati strategije komuniciranja za operativni program, ki morajo 
vključevati redne javne dogodke in objavljanje seznama končnih upravičencev ter zneskov, 
ki so jim bili dodeljeni. 
Na evropski ravni se postopoma vpeljujejo ukrepi za poenostavitev postopkov, njihovo 
uvajanje pa je bilo še pospešeno v odziv na recesijo. To vključuje plačevanje pavšalnih 
zneskov in povprečnin, večjo prožnost pri sofinanciranju, ki državam članicam omogoča 

                                                 
2  Posredniški organ je kateri koli organ, ki deluje v okviru pristojnosti organa upravljanja in v imenu slednjega 

izvaja naloge, povezane z upravljanjem operativnega programa. 
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ponovno uporabo sredstev, ki so jim bila povrnjena, ter sprostitev pravila n+2 o tem, kako 
hitro morajo odobritvi slediti odhodki. 
Nacionalna raven zagotavlja nacionalno sofinanciranje in upravni sistem, v katerega so 
vpeti strukturni skladi. Upravni sistemi predstavljajo pomemben dejavnik za izvajanje 
programov in se po posameznih državah članicah zelo razlikujejo. Vsaka država članica ima 
svoje lastne politične in upravne strukture in tradicije. Primerjalna analiza o tem, kako 
različni sistemi vplivajo na učinkovitost strukturnih skladov v smislu opredeljevanja in 
privabljanja prosilcev, ne obstaja. 
Razvoj v smeri večje regionalizacije, ki bo organe približala prosilcem, se mora še zaključiti. 
Po mnenju nekaterih je glede na trenutno stanje mogoče oceniti, da je ta proces le delno 
uspešen. V nekaterih državah članicah je proces regionalizacije prinesel dodatno upravno 
raven, če novi regionalni ali lokalni organi niso nadomestili nacionalnih, ki so prej upravljali 
strukturne sklade, temveč z njimi soobstojajo. Dodeljevanje dodatnih dolžnosti lokalnim ali 
regionalnim organom je v nekaterih državah članicah povzročilo težave z zmogljivostmi, 
zlasti kar zadeva usposobljene uslužbence. 
Raven upravljanja programov vključuje dodeljevanje sredstev in zmogljivost upravljanja 
programov. Tudi ta raven se razlikuje glede na naravo določenega programa. Tematski 
programi so običajno zasnovani na nacionalni ravni, medtem ko so regionalni programi 
zasidrani bolj regionalno ali lokalno. Večnacionalni programi, ki zajemajo regije (sosednje 
ali nadnacionalne) iz različnih držav članic, imajo svoje posebne zahteve. 
Operativna raven predstavlja vmesnik med programsko in projektno ravnjo ter vključuje 
dejavnosti, povezane s snovanjem, odobritvijo in izvajanjem projektov. V tem smislu je 
stopnja obstoječega nacionalnega financiranja in stopnja, do katere je le-to usklajeno ali 
vključeno v financiranje s strani Evropske unije, lahko bistven dejavnik določanja vrste 
vmesnika. S prihodom elementov finančnega inženiringa programov JEREMIE3 in JESSICA4 
je celotno vprašanje operativnega financiranja postalo bolj izpopolnjeno (in včasih tudi bolj 
zapleteno). 
Poglavje 5 obravnava dejavnike, ki so pomembni za prosilce na operativni ravni. 
Večinoma, čeprav ne izključno, temelji na informacijah, zbranih na podlagi študij primerov 
in vprašalnikov. Velja ponovno poudariti, da so sodelovali organizacije in podjetja, ki so 
uspešno zaprosili za sredstva. 
Študije primerov so iz spodaj naštetih operativnih programov, ki so vsi sofinancirani iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj:  

 Operativni program Languedoc-Roussillon (Francija; regionalna konkurenčnost in 
zaposlovanje), 

 Operativni program digitalna konvergenca (Grčija; konvergenca (konvergenčni 
program)),  

 Operativni program za severovzhodno Anglijo (Združeno kraljestvo; regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje),  

 Avstrijsko-slovaški operativni program; Evropsko teritorialno sodelovanje,  
 Operativni program za jugovzhodno Evropo; Evropsko teritorialno sodelovanje,  
 Operativni program Severno Porenje-Vestfalija (Nemčija, regionalna 

konkurenčnost in zaposlovanje),  
 Operativni program Velikopoljska (Poljska, konvergenčni program);  

                                                 
3  Skupna evropska sredstva za mikro, mala in srednje velika podjetja. 
4  Skupna evropska podpora za trajnostne naložbe v mestna območja. 
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 Operativni program Piemont (Italija, regionalna konkurenčnost in zaposlovanje),  
 Okoljski operativni program (Slovaška, konvergenčni program, Evropski sklad za 

regionalni razvoj in Kohezijski sklad). 

Na operativni ravni je izbira ustreznih ali vsaj podobnih postopkov oddaje vlog zelo 
zaželena, če ne celo ključna. Zelo pomembne so informacije in podporne storitve za 
morebitne prosilce, ki priznavajo, da so včasih zmedeni zaradi številnih možnosti, ki so na 
voljo. Izkušnje kažejo, da je bila vzpostavitev služb „vse na enem mestu“, kjer lahko 
prosilci najdejo informacije o vrsti možnosti, ki se jim ponujajo, zelo pozitivna. 
Včasih je potrebna pomoč zunanjih svetovalcev, zlasti za prosilce, ki se prvič prijavljajo, ter 
za mikropodjetja, ki nimajo lastnih strokovnjakov ali pa so ti zelo zaposleni z vodenjem 
podjetja. Zunanje storitve lahko ponujajo agencije, javni organi, kot so gospodarske 
zbornice, ali pa zasebni svetovalci. V slednjem primeru se ostro zastavlja vprašanje 
dostopa do tehnične pomoči in predprojektne podpore. 
Tip sistemov razpisov, ki v predizboru vključuje prijavo interesa, ima jasen vpliv na 
morebitne prijavitelje. Tej prvi fazi privabljanja vlog in nudenja pomoči sledi druga faza, v 
kateri se vloge ocenijo. Proces ocenjevanja je lahko včasih zahteven za tiste organe 
upravljanja in posredniške organe, ki morda nimajo na voljo potrebnega strokovnega 
znanja. Pri večjih projektih je včasih potrebna ocena različnih strokovnjakov, to pa lahko 
zmanjša preglednost procesa. 
Eno izmed vprašanj, ki običajno pestijo prosilce, je visok delež zavrnjenih vlog. To lahko 
organizacijo odvrne od priprave vloge v prihodnosti, prav tako pa lahko od tega odvrne tudi 
druge morebitne prosilce, ki zvedo za zavrnitve, čeprav tega ni mogoče enostavno meriti. 
Morebitni upravičenci niso pretirano zaskrbljeni glede tega, iz katerih virov financiranja bi 
lahko prejeli sredstva. Študija je pokazala visoko stopnjo poznavanja različnih razpoložljivih 
možnosti za podporo, kar je deloma rezultat prizadevanj organov za upravljanje in 
posredniških organov na področju informiranja in komuniciranja, deloma pa posledica 
dejstva, da so nekateri izmed udeležencev v programih iz študij primerov vključeni v 
komunikacijske kanale, ki se dejansko uporabljajo. 
Sodelujoči v študiji so navajali sedem ovir za prosilce.  
Te so vključevale naslednje: 

 iskanje najprimernejšega vira podpore,  
 sledenje rokom pri različnih pozivih (za koncepte projektov ali predloge),  
 proučitev obsežne dokumentacije, s katero so se srečali med postopkom prijave, pri 

čemer deli le-te niso bili posebno usmerjeni,  
 obveznost priprave obsežne dokumentacije,  
 razmeroma kratkem časovni roki, v katerih so se morali včasih odzvati na poziv,  
 iskanje zahtevanih sredstev za sofinanciranje ter  
 spremljanje pravil, ki se včasih spreminjajo med samim razpisom, ter srečevanje z 

neusklajenimi nasveti glede zahtev in predpisov. 

Zaskrbljujoči so bili tudi trije finančni vidiki. Prvi zadeva vprašanje iskanja sredstev za 
sofinanciranje, drugi težave s predfinanciranjem, tretji pa hitrost izplačil, kar je 
zaskrbljujoče za mnoge prosilce. Ta težava se je razširila, ker so številne države članice kot 
del ukrepov za zmanjševanje javne porabe skrčile nacionalne programe financiranja. 
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Prosilci, ki uspejo na razpisu, se srečujejo s težavami zaradi razmeroma dolgih časovnih 
zamikov med dodelitvijo sredstev in izplačilom prvega obroka. Večina jih je menila, da so 
razne zahteve in postopki v zvezi s spremljanjem in revizijo težavni, zamudni in 
obremenjujoči.  
Programi ozemeljskega sodelovanja predstavljajo še poseben izziv zaradi razlik med 
kulturami, jeziki in upravnimi zahtevami v različnih državah članicah, v katerih program 
poteka. Najučinkovitejša oblika razširjanja informacij in pomoči se zdi osebno svetovanje in 
razprave v živo. 

4. Glavne ugotovitve in priporočila 

Na podlagi raziskav, študij primerov, intervjujev in ostalega dela so v tej študiji opisana 
številna priporočila za izboljšanje dostopa do strukturnih skladov za prosilce in tudi za 
morebitne prosilce. Konkretna priporočila za evropsko, nacionalno in operativno raven so 
zbrana v Poglavju 6 te študije pod naslednjimi šestimi naslovi:  
1.  Vzpostavitev izvajanja strukturnih skladov na nacionalni ravni;  

2.  Nacionalno sofinanciranje;  

3.  Upravni postopki;  

4.  Operativna raven – informacije, razširjanje, snovanje projektov in postopek oddajanja 
vloge;  

5.  Profili upravičencev in dejavniki v zvezi z njimi ter  

6.  Izkušnje s poenostavitvami. 

Priporočila zajemajo različne teme od potrebe po ukrepih na področju informiranja in 
komuniciranja, ki bodo upoštevali potrebe skupin prejemnikov, in zaželenosti instrumentov 
finančnega inženiringa, ki bi predstavljali alternativo omejenim nepovratnim sredstvom, do 
zaželenosti zagotavljanja brezplačne osebne podpore pri razvoju projekta za vlogo. 

Priporočila v veliki meri zadevajo nacionalno raven ter institucije in organe, odgovorne za 
izvajanje posameznih ukrepov. Izjemno pomembna je potreba po večji preglednosti in 
prožnosti izvedbenih sistemov, postopkov prijave in načinov, kako se ciljni prosilci določajo, 
obveščajo in vodijo skozi postopek prijave.  
Evropska raven lahko k temu pripomore tako, da jasneje poudari, da je strukturne sklade 
treba odpreti širšemu krogu prosilcev. Poleg tega je treba ustrezne partnerje vključiti v 
strateško opredeljevanje osnutka programa, usmerjati se na ciljne prijave s pomočjo 
ustreznih komunikacijskih strategij, krepiti zmogljivosti s pomočjo izmenjav med programi, 
ki bi izboljšale izvedbene kanale (tako kot se s pomočjo programa INTERACT5 tovrstne 
dejavnosti razvijajo za programe evropskega ozemeljskega sodelovanja), ter zagotoviti 
zadostno in pravočasno sofinanciranje (med drugim povečati stopnje sofinanciranja in 
omiliti načelo realnih stroškov). 
Nacionalna raven in programska raven se soočata z izzivom, kako v naslednjem 
programskem obdobju poenostaviti izvajanje programov. Premalo jasna razdelitev nalog 
med nacionalnimi in regionalnimi organi, posledična potreba po dvojnem (ali pogostejšem) 
spremljanju in nadzoru nad odločitvami ter okorni postopki odločanja so pogosto glavni 
krivci za kompleksne in težavne postopke, s katerimi se soočajo prosilci. To bolj kot 

                                                 
5  4. decembra 2007 je Evropska komisija odobrila INTERACT 2007-13, program evropskega ozemeljskega 

sodelovanja, ki pokriva celotno Evropsko unijo ter Norveško in Švico. Namen programa je spodbujati dobro 
upravljanje programov, ki jih financira Skupnost in sodijo v okvir cilja evropskega ozemeljskega sodelovanja, 
razpolaga pa s proračunom v skupni višini 40 milijonov EUR. Naložbe Skupnosti prek Evropskega sklada za 
regionalni razvoj znašajo okrog 34 milijonov EUR (Regionalna politika – spletna stran Inforegio). 
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spremembo evropskih predpisov zahteva temeljito analizo birokratskih struktur, ki so bile 
vzpostavljene za strukturne sklade, ter odpravo predpisov, ki dostopnost do financiranja 
omejujejo na elito izkušenih oblikovalcev projektov strukturnih skladov. V okvir strukturnih 
skladov na nacionalni ravni (ki je nasledil nacionalni strateški referenčni okvir) in v 
operativne programe je treba vključiti standarde kakovosti za usmerjanje na prosilce z 
informiranjem in komuniciranjem ter za ustrezne in pregledne postopke za predložitev vlog 
z ustrezno podporo za prosilce z omejenimi zmogljivostmi. Ločena sredstva je potrebno 
nameniti krepitvi zmogljivosti, znanja in kompetenc uslužbencev, ki se ukvarjajo z 
operativnimi programi in ukrepi, zlasti v tistih državah članicah, ki se še vedno soočajo z 
ozkimi grli v upravnih sistemih (nekatere izmed držav EU 12).  
Na operativni ravni je močno priporočljivo, da se vzpostavijo dobro usmerjeni kanali 
obveščanja, da se izberejo ustrezni sistemi za snovanje projektov, da se iz postopkov za 
oddajo vlog izločijo nejasne in pretirane zahteve v zvezi z dokumentacijo (ki se med 
posameznimi shemami financiranja bistveno razlikujejo) ter da se postopki po dodelitvi 
bolje uskladijo s postopki pred dodelitvijo. Priporočamo tudi, da se zagotovijo: dovolj časa 
za pripravo vloge, hitre odločitve glede vlog ter skladnost pravil, ki se uporabljajo v času 
trajanja projekta. Še eno pomembno ozko grlo izhaja iz odsotnosti predfinanciranja, ki je 
posledica prenašanja načela realnih stroškov s programske ravni na upravičence. V zvezi s 
tem bi veljalo bolj upoštevati potrebe prosilcev z omejenimi sredstvi (nevladne 
organizacije, MSP) in zagotoviti sofinanciranje.  
Ostala priporočila na tej ravni vključujejo sledeče:  

 zaželeni so instrumenti finančnega inženiringa, ki bi se izvajali namesto omejenih 
nepovratnih sredstev,  

 razmisliti bi bilo treba o podpornem financiranju v fazi oddajanja vloge, zlasti za 
MSP in nevladne organizacije; 

 ključne ugotovitve nadzornih obiskov in revizij bi bilo treba posredovati vsem 
partnerjem v programu, saj bi to omogočilo širše učenje; 

 zaželeno je zagotavljanje brezplačne individualne podpore pri pripravi vloge za 
projekt, tam, kjer ta še ni na voljo. 

Priporočila zajemajo zelo široko paleto ukrepov, ki bi lahko pripomogli k pospeševanju 
dostopa morebitnih prosilcev do podpore iz strukturnih skladov. Poleg tega opredeljujejo 
področja in vprašanja, za katere so potrebne nadaljnje raziskave in analize. Med temi je 
tudi zahteva po odpravi različnih, včasih nasprotujočih si meril v zvezi z izborom in 
poročanjem za nacionalne in evropske vire financiranja.  


