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Sporočilo za javnost:
OBJAVLJENO POVABILO MESTNIM OBČINAM ZA ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV
ZA URBANI RAZVOJ IN PRENOVO

Po tem, ko je bilo marca objavljeno prvo povabilo za črpanje evropskih sredstev v okviru
mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) za področje energetske sanacije
večstanovanjskih stavb v javni lasti, je ZMOS danes objavil še povabilo za področje urbanega
razvoja in revitalizacije.
Mehanizem CTN je namenjen izvajanju trajnostnih urbanih strategij mestnih občin. Slednjim je
zagotovljenih 139 MIO EUR sredstev, od tega 112 MIO EUR nepovratnih namenskih sredstev EU
za kohezijsko politiko in 27 MIO EUR sredstev Republike Slovenije. Evropska sredstva v višini 102
MIO EUR prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, 10 MIO EUR pa Kohezijski sklad. ZMOS pri
izvajanju mehanizma CTN sodeluje kot posredniški organ za izbor operacij.
Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje projektov iz Prednostne naložbe 6.3, Specifični cilj 1:
Učinkovita raba prostora na urbanih območjih, v okviru Operativnega programa Evropske
kohezijske politike za obdobje 2014–2020, predvideva financiranje ukrepov za izboljšanje
urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč in podobno.
Za urbani razvoj je po tem povabilu zagotovljenih 101.250.000 EUR sredstev za sofinanciranje
projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna RS, od tega 64.673.589 EUR za
kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 36.576.411 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.
Navedeno predstavlja celotna sredstva, ki so predvidena za Prednostno naložbo 6.3, za celotno
finančno perspektivo 2014–2020, od objave tega povabila do porabe sredstev. Sredstva, ki ne
bodo razdeljena po tem povabilu, bodo razpisana v naslednjih povabilih (v letu 2018 in glede na
dinamiko črpanja kasneje).
Upravičenci do sredstev iz mehanizma CTN za Prednostno naložbo 6.3 so mestne občine, ki imajo
sprejete trajnostne urbane strategije (TUS) in izvedbeni načrt trajnostne urbane strategije (IN
TUS). V primeru projektov, ki bodo k urbanemu razvoju prispevali s prenovo ali novogradnjo

stanovanj, so upravičenci tudi javni stanovanjski skladi v 100 % občinski lasti in neprofitne
stanovanjske organizacije v skladu s stanovanjskim zakonom v 100 % občinski lasti.
Višina sofinanciranja znaša do 80 % upravičenih stroškov. Povabilo je v osnovi namenjeno večjim
projektom, katerih investicijska vrednost presega 1 MIO EUR, in ki bodo imeli večji in celostni
vpliv na revitalizacijo urbanih središč, hkrati pa bodo sredstva namenjena tudi izvajanju vsebin
oziroma programov na revitaliziranih območjih.
Rok za predložitev vlog je 26. junij 2017. ZMOS bo seznam izbranih operacij objavil najkasneje do
konca meseca septembra.
V kratkem bodo znani tudi projekti, ki so bili izbrani na prvem povabilu za sofinanciranje
projektov energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti. Sicer pa se letos, predvidoma
jeseni, napoveduje še tretje povabilo za sofinanciranje projektov z mehanizmom CTN in sicer za
področje trajnostne mobilnosti.
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