
Projekt je financiran s sredstvi Generalnega direktorata za
regionalno in mestno politiko Evropske unije v skladu s
sporazumom o nepovratnih sredstvih št. 2020CE16BAT209.

Kako uporabiti kohezijsko politiko
za financiranje projektov na

gorskih obmocjih?
 

Mobilnost

strateški promet, digitalna omrežja,
povezljivost

Pametnejša
Evropa

Evropa bližje
državljanom

inovacije, digitalizacija, gospodarska
preobrazba in podpora MSP

brezogličnost, zelena energija,
prilagajanje podnebnim spremembam

Bolj zelena
Evropa

Bolj povezana
Evropa

Bolj socialna
Evropa

kakovostno zaposlovanje, izobraževanje, usposobljenost,
socialna vključenost in enak dostop do zdravstvene oskrbe

lokalno vodena strategija, trajnostni razvoj
mest in podeželja

ˇ

ˇ

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Evropski socialni sklad plus (ESS+)

Kohezijski sklad (KS)

Sklad za pravični prehod (SPP)

V okviru kohezijske politike je v obdobju od leta 2021 do 2027 Evropska unija začela izvajati
program namenjen krepitvi gospodarskega okrevanja, ki se imenuje Next Generation EU in

prinaša dodatnih 776,5 milijardami EUR.

Skupaj je bilo za kohezijsko politiko v obdobju od 2021 do 2027 namenjenih 392 milijard EUR, kar
je skoraj tretjina celotnega proračuna EU. Sredstva pritekajo iz štirih glavnih skladov:

Kaj je kohezijska politika?
Kohezijska politika je največja naložbena politika Evropske unije. Zagotavlja finančna sredstva za
zmanjševanje socialno-ekonomskih in teritorialnih razlik med državami članicami Evropske unije
ter posameznimi regijami. Evropska pogodba o delovanju Evropske unije v 174. členu določa, da
omenjena politika upošteva, da je treba posebno pozornost nameniti gorskim regijam.

Kaksni so njeni cilji?
V obdobju od 2021 do 2027 bo kohezijska politika zasledovala pet ciljev:

 
 
 
 
 

Koliko sredstev je namenjenih?

Kako deluje?
Evropska unija vsakih sedem let sprejme vrsto načel in prednostnih nalog za izvajanje kohezijske
politike na evropski ravni. Nacionalni in regionalni organi v vsaki državi članici so nato skupaj z
Evropsko unijo soodgovorni za opredelitev in izvajanje svojih operativnih programov. Ti programi
določajo posebne prednostne naloge in ukrepe, ki so lahko predmet lokalnega financiranja v
okviru kohezijske politike. Poleg teh programov se kohezijska politika izvaja tudi v okviru
programov Interreg, ki so namenjeni financiranju projektov sodelovanja med regijami iz različnih
držav. 



Več informacij: https://rpo.slaskie.pl 

Podatki za stik: Informacijska točka

punktinformacyjny@slaskie.pl

Regija Šlezija

(Poljska)

Razvoj podregionalne infrastrukture za avtobusni prevoz (avtobusna
postajališča, čakalnice in postaje).
Sofinanciranje spremljevalnih projektov, kot so prestopne postaje,
kolesarske poti.
Razvoj informacijskih sistemov za upravljanje prometnega omrežja,
vključno s spletnim zagotavljanjem informacij in sistemi izdaje
vozovnic.

Kateri ukrepi so lahko predmet financiranja? 

Kako so vključena gorska območja?
Program poudarja potrebo po krepitvi povezav med mesti ter obrobnimi in
podeželskimi območji, vključno s tistimi v gorah.

Mobilnost je najbolj zaskrbljujoče področje na gorskih območjih. Geografske ovire in ponekod tudi
naselja z nizko gostoto prebivalstva so pogosto razlog, da je javni prevoz na gorskih območjih
neučinkovit ali predrag. Prebivalci gora so pri vsakodnevnih potovanjih pogosto odvisni od
zasebnih avtomobilov, prav tako se soočajo s pomanjkanjem infrastrukture. 

Vendar je mobilnost ključni dejavnik privlačnosti gorskih območij. Zato si je treba prizadevati za
večjo dostopnost, varnost in multimodalnost javnega prevoza ter olajšanje dnevnih migracij med
podeželskimi in mestnimi območji.

Kohezijska politika v okviru cilja 3 »Bolj povezana Evropa« spodbuja naložbe v regionalni in
nacionalni promet, vključno s krepitvijo multimodalnosti v mestnih središčih in uvajanjem rešitev
za trajnostno mobilnost. Poleg tega so lahko sredstva, namenjena gorskim območjem, na voljo
tudi v okviru cilja 5 »Evropa bližje državljanom«, namenjenega trajnostnemu razvoju podeželskih
območij ter spodbujanju lokalnih pobud in pobud od spodaj navzgor.

Čemu služi ta informativni letak? Namen tega informativnega letaka je predstaviti nekaj praktičnih
primerov rabe kohezijske politike na področju boja proti podnebnim spremembam v evropskih
gorskih regijah med leti 2021 in 2027.

Navdihnite se

Operativni program za slezijsko regijo

Ustrezni cilji: Podpirati trajnostno, multimodalno mobilnost v mestih kot del prehoda na
brezogljično gospodarstvo. 

Na kaksen nacin kohezijska politika podpira
mobilnost na gorskih obmocjih?
ˇ ˇ

ˇ

ˇ

https://rpo.slaskie.pl/
mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl


Več informacij: https://www.interreg-francesuisse.eu 

Podatki za stik: Regija Bourgogne-Franche-Comté

interreg@bourgognefranchecomte.fr 

Skupni sekretariat

france-suisse@interreg.ch

Digitalne rešitve za e-mobilnost.
Izvajanje strategij čezmejnega tovornega prometa, vključno z rešitvami
»za zadnji del poti«.
Sheme, ki spodbujajo multimodalnost, počasno mobilnost in souporabo
avtomobilov.

Kateri projekti so lahko predmet financiranja? 

Več informacij: https://www.poctefa.eu 

Podatki za stik: Pirenejska delovna skupnost

info@poctefa.eu

Preglejte seznam upravičenih

območij v Franciji in Švici

Projekti za odpravo težav pri dostopu do zdravstvenih storitev in
storitev oskrbe.
Razvoj mobilnih zdravstvenih storitev.
Oblikovanje in razvoj novih ponudb za obratno mobilnost, kot so
mobilne trgovine.

Kateri projekti so lahko predmet financiranja?

Ustrezni cilji: Spodbujanje razvoja ponudb za obratno mobilnost, kot so storitve mobilnosti
za zagotavljanje dostopa do storitev za starejše, ranljive in izolirane skupine ljudi. 

Preglejte seznam upravičenih

območij v Franciji, Andori, Španiji

Interreg Francija-svica ˇ
Ustrezni cilj: Razvoj in krepitev trajnostne, pametne, intermodalne in podnebno odporne
mobilnosti, vključno z izboljšanjem dostopa do omrežja TEN-T in čezmejne mobilnosti. 

Kako so vključena gorska območja? Gorska območja predstavljajo eno od dveh teritorialnih
prednostnih nalog tega operativnega programa, ki posebej omenja cilj zagotavljanja »boljše
povezave in storitev na gorskih območjih«. 

Primeri upravičencev: javni organi, MSP, organizacije za podporo podjetjem, univerze, nevladne
organizacije. 

Interreg POCTEFA

Kako so vključena gorska območja?
Program poudarja potrebo po »zadovoljevanju potreb prebivalstva, ki živi na podeželskih in
gorskih območjih in je podvrženo visoki stopnji staranja, ali skupin s socialno-ekonomskimi
težavami prek izboljšanega dostopa do javnih storitev«.

https://www.interreg-francesuisse.eu/
mailto:interreg@bourgognefranchecomte.fr
mailto:france-suisse@interreg.ch
https://www.poctefa.eu/
mailto:info@poctefa.eu


Operativni program za romunsko severozahodno regijo

Več informacij: : https://www.nord-vest.ro/regio-2021-2027/

Podatki za stik: Regionalna razvojna agencija

secretariat@nord-vest.ro

Severozahodna

regija (Romunija)

Posodobitev 179 km regionalnih cest in 382 km sekundarnih cest.
Gradnja cestnih povezav.
Razvoj rešitev za razbremenitev/fluidizacijo prometa.

Ustrezni cilj: Povečanje regionalne povezljivosti in varnosti v cestnem prometu ter posledično
omogočanje lažjega dostopa do javnih storitev, delovnih mest in priložnosti za državljane, ki
prebivajo na podeželskih območjih in v majhnih mestih.

Kako so vključena gorska območja?
Program se osredotoča na gorska območja Bistriÿa-Nÿsÿud, Maramureÿ in Apuseni. 

Kateri projekti so lahko predmet financiranja? 

Komu lahko koristijo omenjena sredstva? 
Javne in zasebne organizacije lahko prejmejo sredstva v okviru kohezijske politike, pod pogojem, da
prispevajo dodano vrednost k izvajanju projektov. Organizacije lahko sodelujejo kot projektni partnerji,
lahko pa prispevajo tudi kot opazovalci ali zunanji strokovnjaki. Fizične osebe na splošno ne sodelujejo
kot projektni partnerji v teritorialnih programih, vendar so lahko upravičeni do sredstev v okviru ESS+.
Zgornji operativni programi predvidevajo neizčrpen seznam morebitnih upravičencev. 

Kaj je Montana174?
 

Montana174 je komunikacijska kampanja, katere namen je obveščati gorsko prebivalstvo o številnih
priložnostih, ki jih nudi kohezijska politika na gorskih območjih. Kohezijska politika na gorskih območjih

omogoča sredstva za krepitev digitalnih in socialnih inovacij, pospeševanje ublažitve podnebnih sprememb in
prilagoditve nanje, podporo turizmu, spodbujanje zaposlovanja mladih in izboljšanje mobilnosti. 

 

www.montana174.org

Ta publikacija odraža izključno avtorjevo stališče. Evropska komisija ni odgovorna za
kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje navedena publikacija.

Ta dokument je bil oblikovan v začetku leta 2022 in temelji na osnutku operativnih
programov. Zato se lahko del vsebine še naknadno spremeni. Končno besedilo
operativnih programov, financiranih v okviru kohezijske politike 2021–2027, bo na
voljo na naslednji QR kodi: 

https://www.nord-vest.ro/regio-2021-2027/
mailto:secretariat@nord-vest.ro
http://www.montana174.org/

