Priloga k novici Predlog Načrta za okrevanje in odpornost, objavljeni na gov.si dne 23.
12. 2020
Tabela: Finančni okvir po področjih

Področje*

Nepovratna
sredstva (mio
EUR)

Komponenta

Povratna
sredstva
(mio EUR)

Trg dela
Zdravstveni sistem
Socialno varstvo in
dolgotrajna oskrba

29,00
202,00

Investicije v podjetjih
Podporno okolje za podjetja Podporno okolje za podjetja
Skupaj
Obnovljivi viri energije in
učinkovita raba energije v
gospodarstvu
Trajnostna prenova stavb
(energetska učinkovitost)
Prilagajanje na podnebne in
podnebno pogojene nesreče
Trajnostni in zeleni prehod
Ravnanje z vodo
Krožno gospodarstvo
Trajnostna mobilnost
Povezljivost
Skupaj
Digitalna transformacija
podjetij/industrije
Digitalna transformacija države
Digitalna Slovenija
Digitalna transformacija družbe
(lokalnih skupnosti)
Skupaj
Krepitev znanja in kompetenc,
zlasti digitalnih in kompetenc,
ki jih zahtevajo novi poklici
prihodnosti
Izobraževanje - na znanju
Raziskave, razvoj in inovacije,
temelječa družba
inovacijskega ekosistema,
vključno z internacionalizacijo
Skupaj
Turizem in kultura
Turizem in kultura

161,40
26,30
187,70

849,70
0,00
849,70

15,00

100,00

91,00

606,60

110,00

250,00

70,00
88,20
174,70
162,65
711,55

70,00
125,00
0,00
347,30
1.498,90

55,00

120,00

254,50

0,00

35,00

85,80

344,50

205,80

152,36

74,20

173,21

105,00

325,57
140,00

179,20
200,00

Skupaj

2.039,32

2.933,60

99,00

* Načrtovani ukrepi v okviru področja Finančni in fiskalni sistem ne bodo zahtevali posebne finančne podpore, zato
področje ni vključeno v tabelo.

V NOO bodo vključeni ključni strateški državni projekti, medtem ko bodo ostali projekti lokalnih
skupnosti, podjetij in drugih upravičencev po večini izbrani na javnih razpisih oziroma preko
drugih ukrepov.
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Skladno s predlogom Uredbe o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost bo treba
EK letno poročati o napredku pri izvajanju NOO, spremljati izvajanje po ciljih in mejnikih ter EK
pošiljati zahtevke za plačilo ali tranše (v primeru posojil). EK bo sredstva za posamezne
ukrepe in projekte sprostila, ko bodo doseženi zastavljeni mejniki.
Nacionalni NOO-ji bodo zagotovili obsežno finančno podporo naložbam za reforme in
strukturne spremembe, ki temeljijo na zelenem in digitalnem prehodu. Namen NOO je
pomagati državam članicam pri reševanju izzivov, opredeljenih v priporočilih ob evropskem
semestru na področjih, kot so konkurenčnost, produktivnost, okoljska trajnost, izobraževanje
in spretnosti, zdravje, zaposlovanje ter ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. NOO-ji
bodo prispevali k ustvarjanju delovnih mest, trajnostni rasti in izboljšali odpornost držav članic.
Pri tem je pomembno, da EK prisluhne različnim potrebam držav, ki same najbolje vedo,
kateri sektorji in področja so bili najbolj prizadeti in kateri ukrepi bodo v posamezni državi
najbolj učinkovito pripomogli v procesu okrevanja in zagotavljanja odpornosti.
Vlada je tudi zadolžila in pooblastila SVRK in pristojna ministrstva za pričetek izvajanje
pobude ReactEU pred njeno formalno potrditvijo na EK, ki se pričakuje do konca marca 2021.
V okviru tega mehanizma ima Slovenija do 31. decembra 2023 na voljo 330 milijonov evrov
sredstev (trenutno je odobrenih 262 milijonov).

***
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