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THE EU IN A BIRDS EYE VIEW
Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na prijavu za
sudjelovanje na radionici „The EU in a birds eye view“
koja će se održati od 14. -17. rujna 2015. godine u
Velikoj vijećnici Zadarske županije.
Prijaviti se možete putem elektronske
pošte
info@edic-zadar.com do petka, 4. rujna 2015. godine.
Radionicu u suradnji s EDIC-om Zadar (Informacijski
centar Europe Direct Zadar) i Zadarskom županijom
organiziraju Europski edukacijski foruma i EuropaInstituut.

Cilj radionice je upoznati sudionike o EU temama, institucionalnim okvirima i instrumentima potrebne
za sudjelovanje u pregovorima u procesu donošenja odluka u EU te unaprijediti njihove pregovaračke
vještine. Radionica će se provoditi na engleskom (bez prevođenja) i hrvatskom jeziku .

Hrvatskoj dostupna sredstva iz potvrđenih INTERREG programa
Potvrđene su strategije i programi teritorijalne suradnje u kojima mogu sudjelovati područja Republike Hrvatske.
Radi se o Europskoj teritorijalnoj suradnji
(ENC), INTERREG-u , jednom od dva cilja kohezijske politike koja daje okvir za provedbu
zajedničkih akcija te razmjenu iskustava i politika
između nacionalnih, regionalnih i lokalnih dionika
iz različitih država članica.
Sveobuhvatni cilj europske teritorijalne suradnje (ENC) je promicati skladan ekonomski, socijalni i
teritorijalni razvoj Unije kao cjeline.
Ove godine INTERREG slavi 25 godina, te je u novom financijskom razdoblju 2014.-2020. značajno
preoblikovan kako bi se postigao veći utjecaj i još učinkovitije korištenje ulaganja.
Peta verzija INTERREG-a se temelji na 11 investicijskih prioriteta utvrđenih u Uredbi za Europski fond
za regionalni razvoj (eng. European Regional Development Fund – ERDF) koji doprinosi ostvarivnju
ciljeva strategije Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast. Barem 80% proračuna za svaki
program suradnje mora usredotočiti na maksimalno 4 tematska cilja među 11 prioriteta
INTERREG V ima proračun od 10,1 milijarde eura diverzificiranih u više od 100 programa teritorijalne i
regionalne suradnje između društvenih i gospodarskih partnera. Ovaj proračun također uključuje
sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj država članica osiguranih za sudjelovanje u
programima suradnje EU podržanih od strane drugih instrumenata IPA i ENI (Instrument za
pretpristupnu i Europske susjedstvo instrument).
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Otvorene prijave za sudjelovanje u natjecanju „Juvenes Translatores“
Od jučer točno u podne otvorene su prijave za sudjelovanje u
natjecanju mladih prevoditelja „Juvenes Translatores“.
Riječ je o natjecanju za sedamnaestogodišnje učenike koje se
svake godine organizira u svim državama članicama Europske
unije. Prijaviti se mogu sve srednje škole, a po isteku roka za
prijavu slučajnim se odabirom izvlače škole koje će sudjelovati u
završnom krugu natjecanja. Broj izvučenih škola odgovara broju
zastupničkih mjesta njihove zemlje u Europskom parlamentu,
što znači da će iz Hrvatske ove godine sudjelovati jedanaest
škola.

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPULJP) je plansko-programski
dokumenti, na temelju kojeg se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za rješavanje predstavljenih
problema te osigurava učinkovita provedbu i korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova
predstavljenih u Sporazumu o partnerstvu.
Osnovni cilj OP-a Učinkoviti ljudski potencijali, usvojenog 18. prosinca 2015. godine, je pridonijeti rastu
zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. OPULJP temelji se na koncentraciji ulaganja u 4
tematska cilja (TC) Zajedničkog strateškog okvira i njihovim specifičnim investicijskim prioritetima:
Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage
Više od trećine sredstava namijenjeno je mjerama za potporu pristupu održivom i kvalitetnom
zapošljavanju nezaposlenih osoba. Naglasak je osobito stavljen na učinkovite mjere aktivne politike tržišta
rada za mlade, dugotrajno nezaposlene, žene i starije radnike, kao i na preventivne mjere za smanjenje
rizika od gubitka radnih mjesta u izmijenjenim gospodarskim prilikama.
Socijalno uključivanje
Oko 28 posto proračuna OP-a investirat će se u osiguravanje adekvatnog usklađenja znanja i vještina s
potrebama tržišta rada i u tom će se smislu poticati tercijarno obrazovanje, strukovno obrazovanje i
cjeloživotno učenje te poboljšanje pristupa kvalitetnom obrazovanju.
Obrazovanje i cjeloživotno učenje
Aktivnosti vezane uz područje socijalnog uključivanja predviđaju promicanje socijalne i ekonomske
jednakosti, suzbijanje diskriminacije, prijelaz s institucionalne skrbi na skrb u zajednici, poboljšanje
dostupnosti i održivosti socijalnih i zdravstvenih usluga, kao i poticanje društvenog poduzetništva.
Dobro upravljanje
Potpora javnoj upravi obuhvaćena je kroz aktivnosti poboljšanja kapaciteta i usluga javne uprave,
uključujući bolje upravljanje javnim financijama, razvoj e-uprave i borbu protiv korupcije. Predviđa se i
promicanje javnog dijaloga, partnerstva i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i socijalnih
partnera. U pravosuđu se osobit naglasak stavlja na poboljšanje učinkovitosti i neovisnosti.
Temeljni izvori financiranja mjera su Europski socijalni fond i nacionalno sufinanciranje, te kao posebna
alokacija Inicijativa za zapošljavanje mladih. Predviđena sredstva ESF-a, za Hrvatsku u
razdoblju
2014.-2020. iznose 1,516 milijardi eura, za inicijativu za zapošljavanje mladih za razdoblje 2014.-2015.
godine iznosi 66,177 milijuna eura. Kada se alociranim sredstvima pribroji nacionalno sufinanciranje,
ukupna financijska vrijednost Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iznosi oko 1,850 milijardi.

Nova i uključivija vizija obrazovanja i osposobljavanja do 2020.
Još je nekoliko dana ostalo do početka nove školske
godine 2015/2016. Znamo li kojim će se izazovima
susresti naša djeca, te što se od njih očekuje.
Koje su im perspektive ?
Europska komisija je objavljenom nacrtu zajedničkog
izvješća pozvala na jačanje suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja do 2020. s posebnim osvrtom na
promicanje socijalne uključenosti.

