METODOLOŠKA POJASNIL A - FINANČNE SPODBUDE ZA URE IN OVE V I NDUSTRIJI neETS
 Sektor: industrija
 Časovni okvir: letni
 Enota: 1.000 EUR1
Cilji povzeti po
Cilji za ta kazalec v OP TGP, pa tudi v drugih programskih dokumentih, npr. v OP EKP (prednostna os 3), niso
opredeljeni.
Metodologija izračuna
Kazalec finančne spodbude za URE in OVE v industriji neETS je definiran kot vsota vrednosti nepovratnih sredstev, ki
so namenjena industriji neETS za izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v okviru različnih programov. Za izračun
kazalca, ki se ga spremlja na letni ravni, so potrebni naslednji podatki:

znesek nepovratnih sredstev, ki so namenjena industriji neETS za izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v
okviru različnih programov (v 1.000 EUR), je izračunan kot vsota zneskov nepovratnih sredstev posameznih
programov. Podatke se navaja v nominalnih cenah, kar zagotavlja primerljivost s spremljanjem izvajanja OP
EKP. V industriji neETS so vključene dejavnosti B – rudarstvo (brez energetske rabe), C – predelovalna
dejavnost in F – gradbeništvo (SKD 2008).
Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju
V primeru, da kazalec ne sledi cilju, je treba preučiti, kakšni so dejanski in predvideni zneski nepovratnih sredstev, ki
so namenjeni industriji neETS za izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v okviru različnih programov (Eko sklad,
Kohezijski sklad) in po potrebi predlagati potrebne prilagoditve izvajanja.
Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec finančne spodbude za URE in OVE v industriji neETS je prikazan
v tabeli (Tabela 1).
Tabela 1:

Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za finančne spodbude za URE in OVE v
industriji neETS

Podatek
Znesek nepovratnih sredstev, ki so
namenjena industriji neETS:

programi OP EKP

programi Eko sklada

Enota

1.000
EUR

Vir

različno
Eko sklad

Razpoložljivost podatka

po razpisih2
za subvencije marca za preteklo
leto, za kredite ni podatka

Datum zajema podatkov za kazalec: 31. 5. 2019
Podatki za obdobje: 2010−2017
Geografska pokritost: Slovenija
Informacije o kakovosti za ta kazalec:
Projekti, sofinancirani v okviru OP EKP, niso pripravljeni tako, da bi omogočali spremljanje neposredno doseženih
učinkov doseganja podnebnih ciljev, saj tudi sedaj postavljeni cilji k doseganju podnebnih ciljev niso usmerjeni.
Podatki, potrebni za oceno vrednosti tega kazalca za leto 2017, zato niso bili na razpolago.

1

Vrednost kazalca se navaja v nominalnih cenah, kar zagotavlja primerljivost s spremljanjem izvajanja OP EKP.
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Podatki za sklenjene pogodbe so dostopni takoj, ko so sredstva v okviru posameznega razpisa pravnomočno dodeljena.
Četrtletna in letna poročila o izvajanju OP EKP so dostopna na spletni strani http://www.euskladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/porocila-1, vendar v njih za pripravo kazalca ni dovolj podatkov.

