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PRILOGA II
Upravičena področja za operacije financiranja in naložbene operacije
Operacije financiranja in naložbene operacije, ki niso del sklopa za strateške evropske
naložbe, lahko spadajo na eno ali več naslednjih področij:
Operacije financiranja in naložbene operacije v okviru sklopa za strateške evropske naložbe
spadajo na področja iz točke (e) člena 7(1). Vključujejo lahko zlasti pomembne projekte
skupnega evropskega interesa.
1.

2.

Razvoj energetskega sektorja v skladu s prednostnimi nalogami energetske unije,
vključno z zanesljivostjo oskrbe z energijo, prehodom na čisto energijo ter zavezami
iz agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in Pariškega sporazuma o podnebnih
spremembah, zlasti s/z:
(a)

širitvijo proizvodnje, dobave ali uporabe čiste in trajnostne energije iz
obnovljivih ter drugih varnih in trajnostnih brezemisijskih in nizkoemisijskih
virov energije in rešitev;

(b)

energijsko učinkovitostjo in prihranki energije (pri čemer je posebna pozornost
namenjena zmanjševanju povpraševanja z upravljanjem povpraševanja in
prenovo stavb);

(c)

razvojem in posodobitvijo trajnostne energetske infrastrukture, med drugim
predvsem na ravni prenosa in distribucije, s tehnologijami za shranjevanje,
medsebojno povezanostjo električnih omrežij med državami članicami ter
pametnimi omrežji, ter njeno nadgradnjo v pametno infrastrukturo;

(d)

razvojem inovativnih brezemisijskih in nizkoemisijskih sistemov za toplotno
oskrbo in kombinirano proizvodnjo elektrike in toplote;

(e)

proizvodnjo in dobavo trajnostnih sintetičnih goriv iz obnovljivih / ogljično
nevtralnih virov ter drugih varnih in trajnostnih brezemisijskih in
nizkoemisijskih virov, biogoriv ter biomasnih in alternativnih goriv, vključno z
gorivi za vse načine prevoza, v skladu s cilji Direktive (EU) 2018/2001
Evropskega parlamenta in Sveta1; ter

(f)

infrastrukturo za zajemanje in shranjevanje ogljika v industrijskih procesih,
elektrarnah na biomaso in proizvodnih obratih na poti do energetskega
prehoda.

Razvoj trajnostne in varne prometne infrastrukture, mobilnostnih rešitev, opreme in
inovativnih tehnologij v skladu s prednostnimi nalogami Unije na področju prometa
in zavezami, sprejetimi v skladu s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah,
zlasti s/z:
(a)
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projekti, ki podpirajo razvoj infrastrukture vseevropskega prometnega omrežja
(TEN-T), vključno z vzdrževanjem in varnostjo infrastrukture, urbanimi
vozlišči TEN-T, pomorskimi pristanišči in pristanišči na celinskih plovnih
poteh, letališči, večmodalnimi terminali in njihovo povezavo z omrežji TEN-T,

Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju
uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L 328, 21.12.2018, str. 82).
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pa tudi telematskimi aplikacijami iz Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta2;
(b)

infrastrukturnimi projekti TEN-T, ki določajo uporabo vsaj dveh različnih
načinov prevoza, zlasti večmodalnih tovornih terminalov in vozlišč potniškega
prevoza;

(c)

projekti za pametno in trajnostno mobilnost v mestih, usmerjenimi v
nizkoemisijske načine mestnega prevoza, vključno z rešitvami, ki zajemajo
celinske plovne poti, in inovativnimi mobilnostnimi rešitvami,
nediskriminatorno dostopnostjo, manjšim onesnaževanjem zraka in
zmanjšanjem hrupa, manjšo porabo energije, mrežami pametnih mest,
ohranjanjem in povečanjem stopnje varnosti ter zmanjšanjem števila nesreč,
tudi za kolesarje in pešce;

(d)

podpiranjem obnove in naknadnega opremljanja prometnih mobilnih sredstev z
namenom uvajanja rešitev za nizkoemisijsko in brezemisijsko mobilnost,
vključno z uporabo alternativnih goriv za vozila pri vseh načinih prevoza;

(e)

železniško infrastrukturo in drugimi železniškimi projekti, infrastrukturo za
celinske plovne poti, projekti za množični prevoz ter pomorskimi pristanišči in
pomorskimi avtocestami;

(f)

infrastrukturo za alternativna goriva za vse načine prevoza, vključno z
infrastrukturo za električno polnjenje;

(g)

drugimi projekti za pametno in trajnostno mobilnost, usmerjenimi v:
(i)

varnost v cestnem prometu;

(ii)

dostopnost;

(iii) zmanjšanje emisij; ali
(iv) razvoj in uvajanje novih prometnih tehnologij in storitev, kot so storitve,
ki se nanašajo na povezane in avtonomne načine prevoza in integrirane
rešitve za izdajo vozovnic; ter
(h)

3.
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projekti za vzdrževanje ali nadgrajevanje obstoječe prometne infrastrukture,
vključno z avtocestami v TEN-T, kjer je treba nadgraditi, ohraniti ali izboljšati
varnost v cestnem prometu, razviti storitve inteligentnih prometnih sistemov ali
zagotoviti celovitost in standarde infrastrukture ter razviti varna parkirišča in
objekte, električne polnilne postaje in črpalke z alternativnimi gorivi.

Okolje in viri, zlasti v zvezi s/z:
(a)

vodo, vključno z oskrbo s pitno vodo in sanitarnimi storitvami, ter omrežno
učinkovitostjo, zmanjševanjem uhajanja, infrastrukturo za zbiranje in čiščenje
odpadne vode, obalno infrastrukturo in drugo z vodo povezano zeleno
infrastrukturo;

(b)

infrastrukturo za ravnanje z odpadki;

(c)

projekti in podjetji na področju ravnanja z okoljskimi viri in trajnostnih
tehnologij;

Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah
Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (UL L 348,
20.12.2013, str. 1).
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izboljšanjem in obnavljanjem ekosistemov ter s tem povezanih storitev, tudi z
zelenimi in modrimi infrastrukturnimi projekti za obnovo narave in povečanje
biotske raznovrstnosti;

(e)

trajnostnim razvojem mest, podeželja in obalnih območij;

(f)

ukrepi v zvezi s podnebnimi spremembami, prilagajanjem tem spremembam in
njihovim blaženjem, vključno z zmanjševanjem tveganja naravnih nesreč;

(g)

projekti in podjetji, ki izvajajo krožno gospodarstvo z vključevanjem vidikov
učinkovite rabe virov v proizvodnjo in življenjski cikel izdelkov, vključno s
trajnostno oskrbo s primarnimi in sekundarnimi surovinami;

(h)

razogljičenjem in znatnim zmanjšanjem emisij energetsko intenzivnih industrij,
vključno s predstavljanjem in uvajanjem inovativnih nizkoemisijskih
tehnologij;

(i)

razogljičenjem energetske proizvodne in distribucijske verige s postopno
opustitvijo uporabe premoga in nafte; ter

(j)

projekti, ki spodbujajo trajnostno kulturno dediščino.

4.

Razvoj infrastrukture za digitalno povezljivost, zlasti s projekti, ki podpirajo uvedbo
zelo visokozmogljivih digitalnih omrežij ali povezljivost 5G ali izboljšujejo digitalno
povezljivost in dostop, zlasti na podeželju in v obrobnih regijah.

5.

Raziskave, razvoj in inovacije, zlasti s/z:

6.
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(d)

(a)

raziskovalnimi in inovacijskimi projekti, ki prispevajo k ciljem programa
Obzorje Evropa, vključno z raziskovalno infrastrukturo in podporo
akademskim krogom;

(b)

projekti za podjetja, vključno z usposabljanjem ter spodbujanjem oblikovanja
grozdov in poslovnih mrež;

(c)

predstavitvenimi projekti in programi ter vzpostavitvijo ustrezne infrastrukture,
tehnologij in procesov;

(d)

skupnimi projekti na področju raziskav in inovacij, pri katerih sodelujejo
akademski krogi, raziskovalne in inovacijske organizacije ter industrija, javnozasebna partnerstva in organizacije civilne družbe;

(e)

prenosom znanja in tehnologije;

(f)

raziskavami na področju ključnih omogočitvenih tehnologij in njihove uporabe
v industriji, vključno z novimi in naprednimi materiali; ter

(g)

novimi učinkovitimi in dostopnimi zdravstvenimi izdelki, vključno s
farmacevtskimi izdelki, medicinskimi pripomočki, diagnostičnimi pripomočki
in zdravili za napredno zdravljenje, novimi antimikrobiki ter inovativnimi
razvojnimi procesi, ki se izogibajo preizkusom na živalih.

Razvoj, uvajanje in razširjanje digitalnih tehnologij in storitev, predvsem tistih, ki
prispevajo k ciljem programa Digitalna Evropa, zlasti s/z:
(a)

umetno inteligenco;

(b)

kvantno tehnologijo;

(c)

infrastrukturo za kibernetsko varnost in varnost omrežij;

(d)

internetom stvari;
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7.

(e)

blokovno verigo in drugimi tehnologijami razpršene evidence;

(f)

naprednimi digitalnimi znanji in spretnostmi;

(g)

robotiko in avtomatizacijo;

(h)

fotoniko; ter

(i)

drugimi naprednimi digitalnimi tehnologijami in storitvami, ki prispevajo k
digitalizaciji industrije Unije in vključevanju digitalnih tehnologij, storitev ter
znanj in spretnosti v prometni sektor Unije.

Finančna podpora za subjekte z do 499 zaposlenimi, s posebnim poudarkom na MSP
in malih podjetjih s srednje veliko tržno kapitalizacijo, zlasti z:
(a)

zagotavljanjem obratnega kapitala in naložb;

(b)

zagotavljanjem financiranja za kritje tveganja od faze zagona dejavnosti do
faze širitve, da bi zagotovili vodilno tehnološko vlogo v inovativnih in
trajnostnih sektorjih, vključno z izboljšanjem njihove digitalizacijske in
inovacijske zmogljivosti, ter da bi zagotovili njihovo svetovno konkurenčnost;

(c)

zagotavljanjem financiranja za nakup podjetja s strani zaposlenih ali njihovo
udeležbo v lastništvu podjetja.

8.

Kulturni in ustvarjalni sektor, kulturna dediščina, mediji, avdiovizualni sektor,
novinarstvo in tisk, med drugim predvsem z razvojem novih tehnologij, uporabo
digitalnih tehnologij in tehnološkim upravljanjem pravic intelektualne lastnine.

9.

Turizem.

10.

Sanacija industrijskih območij (tudi kontaminiranih) in njihova obnova za trajnostno
uporabo.

11.

Trajnostno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, akvakultura in drugi elementi širšega
trajnostnega biogospodarstva.

12.

Socialne naložbe, vključno s tistimi, ki podpirajo izvajanje evropskega stebra
socialnih pravic, zlasti prek:
(a)

mikrofinanciranja, etičnega financiranja, financiranja socialnih podjetij in
socialnega gospodarstva;

(b)

povpraševanja po znanjih in spretnostih ter njihove ponudbe;

(c)

izobraževanja, usposabljanja in s tem povezanih storitev, tudi za odrasle;

(d)

socialne infrastrukture, zlasti:
(i)
vključujočega in vsem dostopnega izobraževanja in usposabljanja,
vključno z vzgojo in varstvom v zgodnjem otroštvu ter z njimi povezanimi
izobraževalno infrastrukturo in ustanovami, alternativnim varstvom otrok,
študentskimi stanovanji in digitalnimi napravami;
(ii)

cenovno dostopnih socialnih stanovanj3;

(iii)
zdravstvene oskrbe in dolgoročne nege, vključno s klinikami,
bolnišnicami, primarno oskrbo, storitvami na domu in oskrbo v skupnosti;
3
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Cenovno dostopna socialna stanovanja so tista, ki so namenjena prikrajšanim osebam ali skupinam z
manj socialnimi ugodnostmi, ki se zaradi omejene plačilne sposobnosti spopadajo z resno stanovanjsko
prikrajšanostjo ali ne morejo pridobiti stanovanja pod tržnimi pogoji.
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13.

14.

15.
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(e)

socialnih inovacij, vključno z inovativnimi socialnimi rešitvami in shemami za
spodbujanje socialnih učinkov in rezultatov na področjih iz točke 12;

(f)

kulturnih dejavnosti s socialnim ciljem;

(g)

ukrepov za spodbujanje enakosti spolov;

(h)

vključevanja ranljivih oseb, tudi državljanov tretjih držav;

(i)

inovativnih zdravstvenih rešitev, vključno z e-zdravjem, zdravstvenimi
storitvami in novimi modeli oskrbe;

(j)

vključevanja invalidov in urejanja dostopnosti zanje.

Razvoj obrambne industrije za prispevanje k strateški avtonomnosti Unije, zlasti s
podporo:
(a)

dobavni verigi obrambne industrije Unije, zlasti s finančno podporo MSP in
podjetjem s srednje veliko tržno kapitalizacijo;

(b)

podjetjem, ki sodelujejo pri projektih za disruptivne inovacije v obrambnem
sektorju in s tem tesno povezanih tehnologijah z dvojno rabo;

(c)

dobavni verigi obrambnega sektorja pri sodelovanju v skupnih raziskovalnih in
razvojnih projektih na področju obrambe, vključno s tistimi, ki jih podpira
evropski obrambni sklad;

(d)

infrastrukturi za raziskave in usposabljanje na področju obrambe.

Vesolje, zlasti v zvezi z razvojem vesoljskega sektorja v skladu s cilji vesoljske
strategije:
(a)

čim bolj povečati koristi za družbo in gospodarstvo Unije;

(b)

spodbujati konkurenčnost vesoljskih sistemov in tehnologij, zlasti za
odpravljanje ranljivosti dobavnih verig;

(c)

podpirati vesoljsko podjetništvo, vključno z razvojem sorodnih storitev;

(d)

spodbujati avtonomnost Unije pri varnem dostopu do vesolja, vključno z vidiki
dvojne rabe.

Morja in oceani, in sicer z razvojem projektov in podjetij na področju modrega
gospodarstva ter načel financiranja trajnostnega modrega gospodarstva, zlasti prek
pomorskega podjetništva in industrije, morskih obnovljivih virov energije in
krožnega gospodarstva.
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