Predhodne pogojenosti
Za Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 je
relevantnih 7 splošnih in 21 tematskih predhodnih pogojenosti:
Splošne predhodne pogojenosti (na dan 14. 9. 2015):
•

izpolnjene: boj proti diskriminaciji; enakost spolov; invalidnost; državne pomoči,

•

neizpolnjene: javno naročanje; statistični sistem in kazalniki rezultatov, okoljska
zakonodaja
Stanje izpolnjevanja:

Splošne
pogojenosti
Javno
naročanje

Okoljska
zakonodaja

Predviden ukrep



analiza praks javnega naročanja



program usposabljanj



priročnik za izvedbo postopkov
javnih naročil



izobraževalni program za vsebine
s področja okoljske zakonodaje

Odgovorni organ

Rok

SVRK, MJU

31. 3. 2015
(v pripravi)

MOP

30. 6. 2015
(v pripravi)

Statistični
sistem in
kazalniki
rezultatov



načrt sistema spremljanja



določitev metodologije za 2
kazalnika

SVRK

31. 12. 2016
(v pripravi)

Tematske predhodne pogojenosti:
•

izpolnjene: ukrepi za spodbujanje so-proizvodnje toplote in električne energije z visokim
izkoristkom, dostop do zaposlitve, pobuda za zaposlovanje mladih, socialna vključenost,
vseživljenjsko učenje, poklicno izobraževanje, institucionalna usposobljenost in
učinkovita javna uprava;

•

neizpolnjene: raziskave in inovacije, infrastruktura za raziskave in inovacije, digitalna rast,
infrastruktura za omrežja naslednje generacije, spodbujanje Akta za mala podjetja, ukrepi
za spodbujanje energetske učinkovitosti stavb, ukrepi za spodbujanje proizvodnje in
distribucije obnovljivih virov energije, preprečevanje in obvladovanje tveganja, vodni
sektor, promet, železniški promet, drugi načini prevoza, aktivno in zdravo staranje,
zdravje.

Stanje izpolnjevanja:
Tematske pogojenosti

Predviden ukrep

Odgovorni
organ

Rok

Raziskave in inovacije



Strategija pametne
specializacije

SVRK

31. 7. 2015
(v pripravi)

Infrastruktura za raziskave in inovacije



Strategija pametne
specializacije

SVRK,
MIZŠ

31. 12. 2016
(v pripravi)



revizija Načrta razvoja
raziskovalne
infrastrukture 2011–2020

Digitalna rast



Strategija razvoja
informacijske družbe
do leta 2020

MIZŠ

31. 5. 2015
(v pripravi)

Infrastruktura za omrežja naslednje
generacije



Načrt razvoja
širokopasovnih omrežij
naslednje generacije
do leta 2020

MIZŠ

31. 5. 2015
(v pripravi)

Spodbujanje Akta za mala podjetja



priprava aplikacije MSP
testa

MGRT,
MJU

30. 6. 2016
(v pripravi)



priprava pravnih
podlag



začetek izvajanja MSP
testa

Energetska učinkovitost



strategija za spodbujanje
naložb v prenovo
nacionalnega fonda tako
javnih kot zasebnih
stanovanjskih in poslovnih
stavb

MI

Ukrepi za spodbujanje proizvodnje in
distribucije obnovljivih virov energije



sistemska obratovalna
navodila

MI

30. 6. 2015
(v pripravi)

(30. 6. 2015
(v pripravi)

Preprečevanje in obvladovanje
tveganja



priprava novih in
sprememba obstoječih
ocen tveganja



celovito nacionalno
ocenjevanje tveganja



nacionalne strategije
prilagajanja podnebnim
spremembam

Vodni sektor



Izvedba načrta vrzeli

Promet



Strategija razvoja
prometa

MOP

31. 12. 2016
(v pripravi)

MOP

22. 12. 2015
(v pripravi)

MI

30. 9. 2015

Železniški promet

(izpolnjeno)

Drugi načini prevoza

30. 6. 2016

Aktivno in zdravo staranje

Zdravje



analiza administrativne
usposobljenosti s
predlogi ukrepov



analiza stanja starejših
delavcev na
slovenskem trgu dela



identifikacija področij
ukrepanja



izvedbeni načrt za
uvajanje novih
ukrepov



Resolucija o
nacionalnem planu
zdravstvenega varstva

(v pripravi)

MDDSZ

31. 12. 2015
( v pripravi)

MZ

31. 7. 2015
(v pripravi)

