Letno poročilo JASPERS 2014: Povzetek

JASPERS, partnerstvo med Generalnim direktoratom za regionalno in mestno politiko
Evropske komisije, Evropsko investicijsko banko (EIB) in Evropsko banko za obnovo in
razvoj (EBRD), je tudi v letu 2014 podprl 14 upravičenih držav članic EU (Bolgarijo, Ciper,
Češko, Estonijo, Grčijo, Hrvaško, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Romunijo,
Slovaško in Slovenijo) in tri države kandidatke (Črno goro, Nekdanjo jugoslovansko
republiko Makedonijo in Srbijo) pri pripravi velikih projektov, ki so se potegovali za sredstva
iz strukturnih in kohezijskega sklada.
Leto 2014 je bilo zaznamovano s prehodom iz stare kohezijske politike za programsko
obdobje 2007–2013 v novo obdobje 2014–2020. JASPERS se je ukvarjal z nalogami,
povezanimi z dokončanjem vlog v okviru starega programskega obdobja, obenem pa tudi s
pripravo projektov za novo obdobje. Za vse velike projekte, ki jih je Evropska komisija
odobrila v letu 2014, so bila uporabljena sredstva iz obdobja 2007–2013.
Komisija je v letu 2014 odobrila 79 vlog za financiranje velikih projektov v primerjavi s 86 v
letu 2013, skupni obseg naložb v te projekte pa je dosegel skoraj 1,5 milijarde EUR, od
tega so nepovratna sredstva EU znašala več kot 1 milijardo EUR.
Naložbe v velike projekte, ki so bili pripravljeni s pomočjo JASPERS in jih je Komisija
odobrila v obdobju 2007–2014, so znašale 66,4 milijarde EUR, od tega nepovratna
sredstva EU 38,9 milijarde EUR.
JASPERS je v letu 2014 uvedel funkcijo neodvisnega pregleda kakovosti in nadaljeval z
razvojem centra za mreženje in kompetenčnost, ki ima za cilj širjenje znanja in izmenjavo
najboljše prakse z upravičenci.
V podporo krepitvi zmogljivosti in izmenjavi znanj je julija 2014 zaživela nova spletnai
platforma za mreženje deležnikov (www.jaspersnetwork.org).
V letu 2014 je bila ustanovljena tudi enota za upravljanje kakovosti, ki naj bi zagotavljala
usklajenost in visoko kakovost storitev JASPERS.
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