Kohezijska politika
i Hrvatska
Hrvatska će u razdoblju od 2014. do 2020. upravljati dvama operativnim programima u sklopu
kohezijske politike EU-a. Jedan od njih financirat će se iz više fondova, među njima iz Europskog
fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Kohezijskog fonda, a drugi će sredstva primiti iz Europskog
socijalnog fonda (ESF-a).

Koliko će se sredstava iz kohezijskih
fondova uložiti u Hrvatsku?
Hrvatskoj je za razdoblje od 2014. do 2020. ukupno
dodijeljeno oko 8,6 milijardi eura (prema
trenutnim cijenama) u sklopu kohezijske politike:

Kvalificiranost za strukturne fondove (ERDF i ESF)
2014. – 2020.

■

Manje razvijene regije
(BDP po glavi stanovnika < 75% prosjeka 27 članica EU-a)

■

Tranzicijske regije
(BDP po glavi stanovnika od 75% do 90% prosjeka 27
članica EU-a)

■

Razvijenije regije
(BDP po glavi stanovnika >= 90% prosjeka 27 članica EUa)

●

5,84 milijardi eura za manje razvijene regije
(sve).

●

2,56 milijardi eura iz Kohezijskog fonda.

●

146,1 milijun eura za europsku teritorijalnu
suradnju.

●

66,2 milijuna za inicijativu za zapošljavanje
mladih.

Od ukupnog će iznosa iz ESF-a u Hrvatskoj biti
dostupno najmanje 1,4 milijarde eura. Stvarni
udio financiranja iz ESF-a odredit će se u skladu s
konkretnim problemima iz područja kojim se bavi
ESF, a koje država mora riješiti.
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Koji su glavni prioriteti ulaganja u Hrvatskoj?
Prioriteti ulaganja u razdoblju od 2014. do 2020. odredit će se Sporazumom o partnerstvu s Europskom komisijom.
Očekuje se da glavni prioriteti obuhvaćaju:

●
●
●
●

jačanje konkurentnosti gospodarstva;
povećanje sudjelovanja u tržištu rada, bolje obrazovanje i vještine, čime će se smanjiti stopa siromaštva, a u skladu s
regionalnim razlikama;
očuvanje i održavanje zdravog okoliša, zaštita prirodnih resursa i baštine, prilagodba klimatskim promjenama;
jačanje administrativnog kapaciteta, poboljšanje učinkovitosti javne uprave te veće sudjelovanje civilnog društva i
socijalnih partnera.

Koji su rezultati dosad postignuti?
Državna uprava u sklopu pretpristupnih IPA programa stekla je vrijedno iskustvo u upravljanju fondovima EU-a u skladu s
europskim zahtjevima. Regionalni i lokalni sudionici iskoristili su sredstva iz IPA-e za razvoj novih vrsta projekata u
području prijevoza (željeznička infrastruktura, unutarnji plovni putovi), zaštite okoliša (gospodarenje otpadom i vodama),
poslovanja i istraživanja, a sve u iščekivanju primjene pravne stečevine Europske unije.
Izgrađena su, primjerice, dva centra za gospodarenje otpadom: u Kaštijunu i Marišćini. Postrojenja za opskrbu vodom i
obradu otpadnih voda u Kninu, Sisku, Poreču i Osijeku povećat će broj stanovnika povezanih s javnim kanalizacijskim
sustavima i poboljšati kvalitetu vode. BIOCentar Zagrebačkog sveučilišta omogućit će istraživanje, poslovne prostore i
stručna znanja iz biotehnologije malim i srednjim poduzećima koja djeluju u Hrvatskoj. Dovršetak obnove i nadogradnja
infrastrukture oko glavnog željezničkog kolodvora u Zagrebu omogućuju brže i jednostavnije odvijanje međunarodnog
željezničkog prometa kroz to važno čvorište, od čega lokalno stanovništvo i lokalna poduzeća imaju brojne koristi.
Hrvatska je ostvarila i prekograničnu suradnju s državama članicama EU-a (Mađarskom, Italijom i Slovenijom), kao i sa
susjednim balkanskim zemljama (Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom). Hrvatska sudjeluje u
strategiji EU-a za podunavsku regiju te aktivno pridonosi pripremama nove strategije za jadransko-jonsku regiju.

Priče o uspjehu kohezijske politike
Projekti u sklopu ERDF-a
●

Vodovod i kanalizacijski sustav u Slavonskom Brodu

Cilj je ovog ekološkog ulaganja iz kohezijskih fondova EU-a poboljšati vodni sustav u slivu Dunava povećanjem sigurnosti
vodoopskrbe za postojeće potrošače i povezivanjem oko 4300 dodatnih žitelja. Moderno postrojenje za obradu otpadnih
voda u Slavonskom Brodu omogućit će učinkovitiju obradu otpadnih voda i tako povećati broj stanovnika (9 950)
priključenih na sustav odvodnje. Projekt će pridonijeti zaštiti okoliša te zajamčiti usklađenost s europskim normama
zaštite okoliša.
Doprinos kohezijskog fona: 15,3 milijuna eura

●

Centar za bioznanost i komercijalizaciju tehnologija

Sveučilište u Zagrebu gradi Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BIOCentar), koristeći pritom
ulaganje iz ERDF-a u iznosu od 14 milijuna eura. Centar će pružiti podršku za osnivanje novih tvrtki iz područja
biotehnologije i bioznanosti u Hrvatskoj. Glavni je cilj projekta BIOCentra razvoj kapaciteta visokoškolskih ustanova i
javnih istraživačkih ustanova za prijenos tehnologija te komercijalizaciju.

Iskorištavanje potencijala svjetski poznate hrvatske autohtone višnje
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●

Maraska je sorta višnje morello koja se uzgaja duž hrvatske obale, osobito u okolici Zadra, a zbog svoga
se karakterističnoga kiselkastog okusa i tamnocrvenoga soka smatra najboljom na svijetu. Ovaj projekt, koji se financira
iz ERDF-a, usmjeren je na primjenu sofisticiranih tehnologija (sušenje zamrzavanjem, sušenje raspršivanjem)
u proizvodnji prehrambenih proizvoda i pripremi poluproizvoda na bazi maraske. Cilj je osmisliti nove proizvode te pronaći
nova tržišta za lokalno voće, čime će se otvoriti nova radna mjesta.
Ukupni trošak: 496 800 eura (doprinos ERDF-a: € 360 000)
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Doprinos ERDF-a: 13,9 milijuna eura

Projekti u sklopu ESF-a
●

Održiva radna mjesta za dugoročno nezaposlene visokoobrazovane osobe

Cilj je projekta pomoću ulaganja iz ESF-a poboljšati izglede za zapošljavanje visokoobrazovanih dugoročno nezaposlenih
osoba iz Osječko-baranjske te Vukovarsko-srijemske županije. Projekt potiče razvoj poduzetništva, osobnih i informatičkih
vještina.
Doprinos ESF-a: € 149 000

●

Mladi na tržištu rada

Hrvatska općina Pleternica putem dječjih vrtića za zaposlene roditelje i radnih mjesta za osobe koje otvaraju i vode
igraonice za djecu lokalnoj zajednici nudi dvostruku korist. Projekt je usmjeren na 225 mladih osoba iz općine koje će proći
edukaciju i dobiti iskustvo u planiranju i vođenju novootvorenih igraonica.
Doprinos ESF-a: € 94 551

Dodatne informacije o projektima u sklopu kohezijske politike EU-a u Hrvatskoj
Dodatne primjere projekata te poveznice na cjelokupni popis korisnika
sredstava u sklopu kohezijske politike EU-a potražite na sljedećim web-mjestima:

●
●

web-mjesto regionalne politike Europske komisije
web-mjesto Europskog socijalnog fonda
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