
Prijedlog Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-
2027.



Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027.

• EK je 2. svibnja 2018. za razdoblje 2021.-2027. predložila
proračun u ukupnom iznosu od 1,279 milijarde eura (u tekućim
cijenama), što predstavlja 1,114% BND EU–27.
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Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027.



Kohezijska politika nakon 2020

• Republici Hrvatskoj je za razdoblje 2021.-2027. za provođenje
Kohezijske politike dodijeljeno 9.9 milijardi eura. Međutim,
izraženo u stalnim cijenama Republika Hrvatska bi u idućem
proračunskom razdoblju EU 2021. – 2027. u odnosu na
trenutno ostvarila smanjenje alokacije u iznosu od 6%.

• BDP po glavi stanovnika glavni kriterij za dodjelu sredstava
kohezijske politike
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Kohezijska politika nakon 2020

Alokacija za kohezijsku politiku za razdoblje 2021.-2027., u 
tekućim cijenama

Europski socijalni fond +                       2.145 mil. EUR
Europski fond za regionalni razvoj      5.776 mil. EUR
Kohezijski fond                                       1.695 mil. EUR
Europska teritorijalna suradnja              219 mil. EUR

5/



Kohezijska politika nakon 2020

Umjesto dosadašnjih 11 tematskih ciljeva EFRR, ESF+, Kohezijski 
fond i EFPR podupirati će 5 novih pojednostavljenih ciljeva: 
1. Pametnija Europa
2. Zelenija Europa
3. Povezanija Europa
4. Europa s istaknutijom socijalnom komponentom
5. Europa bliža građanima

6/



Kohezijska politika nakon 2020

Zadržavaju se dva glavna cilja kohezijske politike:
1. Ulaganje za rast i radna mjesta u državama članicama i
regijama će se podržati kroz EFRR, ESF+ i Kohezijski fond;
2. Europska teritorijalna suradnja (Interreg) će se podržati kroz
EFRR
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Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027.

U razdoblju od 29. svibnja do 14. lipnja objavljeni su
zakonodavni prijedlozi koji će regulirati pojedine sektore i
programe.



Kohezijska politika nakon 2020

Ključni izazovi za RH u svezi pregovora o VFO-u:

• RH ne podržava predloženo povećanje nacionalnog sufinanciranja
za slabije razvijene regije s dosadašnjih 15% na 30% - predstavlja
veliki financijski teret za korisnike

• Ne možemo podržati znatno smanjenje pred-financiranja
programa, koje iznosi svega 0,5 % godišnje za razdoblje 2021.-2026
– predstavlja veliki izazov za državni proračun
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Kohezijska politika nakon 2020

• RH ne podržava smanjenje apsorpcijskog razdoblja s N+3 na
N+2, jer se smanjenjem istog neće poboljšati proračunska
disciplina niti pridonijeti kvaliteti provedbe programa.
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