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Evropska unija je v strategiji EU2020 sprejele ambiciozne načrte za svojo pot v trajnostno in vključujočo druţbo.
Uresničevanje ciljev, za katere so se zavezale drţave članice, je Evropska komisija olajšala z vzpostavitvijo
različnih finančnih inštrumentov v obliki sredstev iz centralizirano in decentralizirano upravljanih skladov. Še več – v
novi finančni perspektivi postaja trajnostni razvoj skupni okvir vseh evropskih politik in bo za doseganje trajnostnih
ciljev namenjeno sorazmerno še več sredstev.
Lokalne primerjalne prednosti so eden izmed razvojnih potencialov, ki ga v Sloveniji ne znamo dovolj izkoristiti. V
Sloveniji ob nepopolni strukturi lokalne samouprave in specifičnem razumevanju subsidiarnosti odgovornost za
regionalni razvoj v veliki meri leţi predvsem na občinah. Naloga ni lahka, saj trajnostno načrtovanje, podprto s
sofinanciranjem ključnih projektov, zahteva usklajenost z nacionalno strategijo in harmonizacijo ţelja, moţnosti in
razvojne vizije tako prebivalcev, kot tistih, ki so odgovorni za razvoj.
Proračunsko varčevanje zmanjšuje investicijske zmoţnosti tudi v lokalnih skupnostih, zato je pridobivanje evropskih
sredstev izjemnega pomena pri udejanjanju strategije nadaljnjega razvoja, ki pa mora biti trajnosten, premišljen in
pisan na koţo v smislu čim večje ekonomske, socialne in okoljske dodane vrednosti.
Na delavnici vam bomo predstavili:
 koncept načrtovanja, ki v danih razmerah v največji moţni meri omogoča izvedbo investicijsko-razvojnih
projektov
 primere nekaterih uspešnih pobud in dobrih praks pri vključevanju Slovenije v Evropske razvojne tokove
 kje smo in kam gremo pri Evropski kohezijski politiki
V nadaljevanju je predvidena okrogla miza, pri kateri se bomo pogovorili o konkretnih izkušnjah pri načrtovanju in
financiranju regionalnega razvoja in pri kateri pričakujemo, da boste z nami delili vaše misli in pričakovanja.
V pogovoru, h kateremu vabimo predvsem ţupane in druge odgovorne za razvoj lokalnih skupnosti, bomo lahko
predebatirali pretekle in sedanje izkušnje, ter poskušali odgovoriti na bodoče razvojne priloţnosti.
Kotizacije za udeleţbo ni. Prijave sprejemamo do petka, 2.marec 2012.
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9:30 - 10:00
10:00 - 10:30

Registracija udeleţencev
Trajnostno načrtovanje in financiranje razvoja
doc. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK in UNG, vodja projekta

10:30 - 11:00

Evropska kohezijska politika: evolucija in perspektiva
mag. Mateja Čepin, SVLR, direktorica Urada za kohezijsko politiko

11:00 - 11:30

Oskrba z energijo kot okvir trajnostnega razvoja
dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK, vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo
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