Vabimo na SPLETNI SEMINAR
KDAJ

EVROPSKA SREDSTVA –

SREDA, 12. MAJ 2021
OD 9.00 DO 12.15

NOVA FINANČNA PERSPEKTIVA EU IN
NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
KOT PRILOŽNOST ZA SPODBUJANJE INVESTICIJ IN
PODPORO SLOVENSKEMU GOSPODARSTVU

PREDAVATELJICI:

mag. Saša JAZBEC
Mag. Saša Jazbec je odlična poznavalka
javnih financ. V obdobju 2014-2017 je na
Ministrstvu za finance kot generalna
direktorica Direktorata za proračun vodila
upravljanje in konsolidacijo javnih financ, od
2017 do 2020 pa je bila v dveh vladah
državna sekretarka, zadolžena za področja
upravljanja državnega proračuna in javnih
financ sektorja država, javnega
računovodstva, nadzora proračuna in javnih
plačil.

Sibil KLANČAR,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo
Sibil Klančar na Ministrstvu za gospodarski
razvoj in tehnologijo vodi Službo za razvojna
sredstva. Njene pristojnosti vključujejo
delovanje storitve “one stop shop” za
nudenje informacij glede obstoječih in
planiranih možnosti financiranja podjetij iz
različnih virov in programov, ki so in bodo v
prihodnjih letih na voljo slovenskim
podjetjem.

V okviru večletnega finančnega okvira EU 2021 – 2027, ki predstavlja dogovor o financiranju ključnih
prioritet Evropske unije v sedemletnem obdobju, in Načrta EU za okrevanje in odpornost,
usmerjenega v zeleno, digitalizirano, zdravstveno odporno in energetsko učinkovito EU, je za
Slovenijo skupno predvidenih 10,5 mrd EUR sredstev, od tega v okviru večletnega finančnega okvira
4,5 mrd EUR (2,9 mrd iz naslova Evropske kohezijske politike in 1,6 mrd iz naslova Skupne kmetijske
politike), v okviru Načrta EU za okrevanje pa 2,1 mrd EUR nepovratnih in 3,6 mrd EUR povratnih
sredstev. Za del omenjenih nepovratnih sredstev (pribl. 1,6 EUR) Slovenija pripravlja Nacionalni
načrt okrevanja in odpornosti, za drugi del (cca. 312 mio EUR), ki izhaja iz mehanizma ReactEU
(blažitev COVID-19 krize), bo potrebno dopolniti ukrepe obstoječe finančne perspektive EU, tretji
del pa se nanaša na sredstva Sklada za pravični prehod (129 mio EUR ter še dodatna sredstva v
okviru kohezijske politike), kjer bodo ukrepi del nove finančne perspektive EU 2021-2027.
Poglavitni cilji seminarja:
- predstaviti veliko sliko ureditve javnih financ, glavne vire financiranja državnega proračuna in
evropskih sredstev ter načine razdelitve in glavne namene porabe evropskih milijard;
- seznaniti se z aktivnostmi, ki jih na področju spodbujanja gospodarstva in odpravljanja posledic
covid izvaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) skupaj s svojimi izvajalskimi
agencijami;
- informirati o React EU ukrepih, ki jih v aprilu 2021 že izvaja MGRT ter predvidenih dodatnih
ukrepih v maju in juniju.

PROGRAM
KOTIZACIJA
210 EVROV + DDV.
V ceno je vključena izvedba spletnega
seminarja v živo in odgovori na
konkretna vprašanja udeležencev, ki
bodo posredovana pred seminarjem ali
postavljena med njegovo izvedbo.
Udeleženci dobijo tudi potrdilo o
udeležbi.

9.00 – 10.30
mag. SAŠA JAZBEC
Evropska sredstva v kontekstu javnih financ
- Velika slika, struktura in obseg javnih financ ter javni dolg
- Pravne podlage, ustavna zaveza, fiskalno pravilo
- Državni proračun in evropska sredstva
- Transparentnost in izzivi javnih financ.
10.30 – 10.45 odmor

KJE
Seminar bo potekal preko spleta (na
spletni platformi Zoom).
Na podlagi izpolnjene spletne
prijavnice boste na vaš elektronski
naslov pred izvedbo prejeli potrebna
navodila in povezavo do spletnega
seminarja.

PRIJAVA IN PLAČILO
Na spletni seminar se prijavite preko
prijavnice na spletni strani
https://www.nebra.si/izobrazevanja ali
na e-naslovu nebra@nebra.si.
Na podlagi prijave bomo izstavili
predračun ali poslali račun po
opravljeni storitvi.
Za vse dodatne informacije pišite na enaslov nebra@nebra.si.

Nebra d.o.o.

10.45 – 12.15
mag. SIBIL KLANČAR
Obstoječe in predvidene investicijske spodbude in druge podporne aktivnosti, ki jih izvaja
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Področja razvojnih spodbud in vključene organizacije
- Vir pomoči kot podstat za pravila
- Zasnova projekta, prijava in izvajanje projekta
- Koncentracija spodbud v prihodnjih letih (kohezija, vključno z React EU, Sklad za okrevanje in
odpornost, integralni viri, bodoče kohezijsko obdobje 2021-2027)
- Predstavitev React EU ukrepov MGRT
- Cilj razvojnih spodbud MGRT.

Na seminarju bodo podani odgovori na konkretna vprašanja in dileme udeležencev, ki bodo
organizatorju posredovana na e-naslov nebra@nebra.si.
Agencija za javni nadzor nad revidiranjem priznava program kot stalno dodatno strokovno
izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B.
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