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Sporočilo za javnost:
OBJAVLJENO POVABILO ZA ČRPANJE SREDSTEV IZ MEHANIZMA CELOSTNIH
TERITORIALNIH NALOŽB ZA PROJEKTE MESTNIH OBČIN NA PODROČJU
TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) je kot posredniški organ za izbor operacij mehanizma
celostnih teritorialnih naložb (CTN) danes, 18. 5. 2018, objavil Povabilo k predložitvi vlog za
sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (KS). Na povabilo lahko projekte
prijavijo mestne občine, ki bodo s tem uresničevale sprejete celostne prometne strategije in
trajnostne urbane strategije.
Sofinancirajo se lahko projekti urejanja vozlišč parkiraj in prestopi (P+R), razvoja kolesarske
infrastrukture, urejanja infrastrukture za pešce, infrastrukture za javni mestni potniški promet,
kot tudi projekti, ki vključujejo uporabo sodobnih tehnologij in pristopov upravljanja mobilnosti.
Pri urejanju različnih vrst infrastrukture se spodbuja tudi izvedba dodatnih ukrepov za udobnost
in privlačnost, kot je namestitev nove urbane opreme, ozelenitev, signalizacija, števci in drugo, kar
lahko prispeva k pogostejši rabi trajnostnih načinov urbane mobilnosti.
Mestne občine so iz mehanizma CTN po tem povabilu upravičene do 9.882.353 EUR sredstev. Od
tega je 8.400.000 EUR prispevek Evropske unije iz Kohezijskega sklada, 1.482.353 EUR pa
prispevek iz državnega proračuna Republike Slovenije. Stopnja sofinanciranja je 85 %
upravičenih stroškov.
Rok za oddajo vlog je 22. junij 2018.
T.i. prva faza bo zaključena s potrditvijo seznama izbranih projektov na Skupščini ZMOS,
predvidoma v mesecu avgustu, nato pa bodo imele mestne občine še devet mesecev časa v drugi
fazi za dokončno uskladitev vloge z Ministrstvom za infrastrukturo.
***
Do sedaj je ZMOS objavil in zaključil tri povabila v okviru mehanizma CTN za področja energetske
učinkovitosti večstanovanjskih stavb v javni lasti, urbanega razvoja in trajnostne mobilnosti.
Izbranih je bilo 59 projektov v skupni vrednosti 160 milijonov evrov. Predvidena vrednost
sofinanciranja iz mehanizma CTN1 je 102 milijona evrov.
Strokovna služba ZMOS
Za dodatna vprašanja smo dosegljivi preko elektronske pošte na naslovu zmos@koper.si.
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Sredstva zagotavljajo Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad in Republika Slovenija.

