Državni svet Republike Slovenije
vabi na posvet z naslovom

Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije
Zahodna Slovenija
v petek, 18. septembra 2020, ob 10. uri,
v Kongresnem centru Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj.
Po dolgotrajnih pogajanjih in sprejetih kompromisih je bil letos 21. julija na ravni EU dosežen
dogovor o večletnem finančnem okviru 2021–2027, ki ga spremlja instrument za okrevanje
EU. Z vidika financiranja ključnih prioritet, kar kohezijska politika je, je dogovor dober in
pomemben za prihodnji razvoj Slovenije. Dejstvo je, da je v zadnjem desetletju naša država
velik del svoje razvojne politike financirala prek kohezijske politike, zato je razvoj slovenskih
regij večinoma ali izključno temeljil na razpoložljivih sredstvih Evropske kohezijske politike.
Ob ohranitvi nominalno primerljivega obsega teh sredstev iz obdobja aktualne finančne
perspektive in pridobljenih dodatnih 350 milijonih evrov za kohezijsko regijo Zahodna
Slovenija pa bo slednja zaradi večje razvitosti v novem programskem obdobju 2021–2027
upravičena do manj razpoložljivih sredstev kot v preteklem obdobju. Ker statistika ne odraža
dejanskih razmer in potreb na terenu, je Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija
na odločevalce in javnost naslovil vprašanje, ali se Zahodni Sloveniji po letu 2020 obeta
otežen razvoj. Državni svet organizira posvet z namenom, da bi v sodelovanju s ključnimi
odločevalci poiskali odgovore na izzive, ki jih prinaša dogovor o večletnem finančnem okviru
2021–2027 in o razpoložljivih sredstvih Evropske kohezijske politike po letu 2020.
***
Vljudno vas vabimo, da se posveta udeležite ter z vprašanji in mnenji aktivno sodelujete v
razpravi.
Alojz Kovšca
predsednik
Udeležba na posvetu je brezplačna in možna le ob obvezni predhodni prijavi, in sicer do 16. 9.
2020, do 12. ure, oz. do zapolnitve prostih mest na e- naslov Državnega sveta.
Na podlagi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 92/20 in 96/20) je treba ob prijavi obvezno navesti: ime in priimek, naslov
stalnega prebivališča in kontaktno telefonsko številko. Prav tako vas prosimo za podatek o enaslovu in instituciji, ki jo zastopate.
S potrditvijo vaše udeležbe se obenem tudi strinjate s snemanjem in fotografiranjem dogodka.
Posveta se udeležite le, če ste zdravi in pri sebi ne opažate nobenih znakov okužbe s SARSCoV-2 (COVID-19)!
Obveščamo vas, da je podlagi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja
okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 117/20) uporaba zaščitne maske in
razkuževanje rok obvezno.

