Mišljenja i komentari na radnu dokumentaciju 4. sjednice Odbora za praćenje OPULJP-a - Godišnje izvješće o provedbi za 2015. godinu
Zagreb, svibanj 2015.
Tijelo koje je dostavilo
mišljenje/komentar

Datum

Mišljenje/Komentar

Očitovanje Upravljačkog tijela

Članovi OzP - predstavnici
organizacija civilnog društva

Nacrt izvješća o provedbi za 2015. - Prijedlozi dopuna cjelokupnog Izvješća o provedbi
16.05.2016. Molimo da se izvještaj dopuni informacijama o tome kada su dostavljeni pozivi za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava u
okviru Tehničke pomoći te kako je tekla dinamika dodjele sredstava korisnicima u SUK-u (prema informacijama iz Izvješća str. 8 i 9).

Članovi OzP - predstavnici
organizacija civilnog društva

Ne prihvaća se. Detaljan napredak provedbe prikazuje se u izvješćima o napretku gdje se izvještava o napretku pojedine operacije i to od strane
Nacrt izvješća o provedbi za 2015. - Prijedlozi dopuna cjelokupnog Izvješća o provedbi
nadležnog Posredničkog tijela razine 1, koje uključuje i informacije o statusu sažetka operacije. Predložak godišnjeg izvješća o provedbi ima ograničenje
Stranica 3 - Treba dodatno pojasniti koja tijela nisu dostavila sažetke operacija u roku i iz kojih razloga. Potrebno je detaljno pojasniti
u smislu broja znakova te ovakav detaljan prikaz nije moguć u navedenom obrascu, ali će se detaljnije iskazati kroz pojedinačna izvješća o napretku.
odstupanja odnosno uzroke kašnjenja objave poziva za dostavu projektnih prijedloga. U tom smislu detaljno obrazložiti što znači
Također, Izvješća o napretku popratna su dokumentacija Godišnjem izvješću što je Upravljačko tijelo uvelo kao praksu upravo iz razloga kako bi se
"usklađivanje odgovarajućih procedura" - navesti sve. Dopuna izvještaja također treba jasno razlučiti situacije u kojima je uzrok
detaljnije prikazao status napretka prema operacijama i institucijama. Ova praksa izvještavanja nastavit će se i u budućnosti, uz napomenu da će UT
16.05.2016.
kašnjenja bio manjak kapaciteta te one koje su posljedica usklađivanja procedura: moguće je primjerice nabrojati one pozive čije je
inzistirati na prikazu problema u provedbi, ključnih odstupanja od planiranih aktivnosti, opisu mjera poduzetih za njihovo otklanjanje, kako od strane
kašnjenje posljedica neusklađenosti procedura te pojasniti razloge zbog kojih nije bilo moguće pristupiti izradi sažetaka operacija.
nadležnog PT-a tako i od strane UT-a.Nadalje, što se tiče pitanja "usklađivanja odgovarajućih procedura", isto je opisano u točki 6.a. Mišljenja smo da
Primjer Ureda za udruge nedvosmisleno pokazuje kako je značajan dio posla, u vidu pripreme sažetaka operacija pa i cjelokupnih
nije moguće razdvajati pitanje administrativnih kapaciteta od pitanja neusklađenosti procedura, obzirom da su ova dva pitanja međusobno usko
poziva, bilo moguće odraditi i prije usvajanja svih procedura.
povezana. Također, napominjemo kako je provedba operacija u okviru Specifičnih ciljeva 10.iv.1 i 11.i.1 uvjetovana ispunjavanjem ex-ante uvjeta te
aktivnosti ne mogu započeti prije ispunjenja istih.

Članovi OzP - predstavnici
organizacija civilnog društva

16.05.2016.

Nacrt izvješća o provedbi za 2015. - Prijedlozi dopuna cjelokupnog Izvješća o provedbi
Stranica 4 - Što će se poduzeti ukoliko svi preduvjeti za ispunjavanje ex-ante uvjeta (u vezi jačanja učinkovitosti javne uprave zemlje
članice... i strateški okvir politike za cjeloživotno učenje...) neće biti zadovoljeni u prvoj polovici 2016?
U kojoj je to fazi i jesu li
realno postavljeni rokovi u Izvješću?
Navedena pitanja je
potrebno razmotriti i u kontekstu dokumenta „AIR 6“ (točnije, točke 6 a) ovog Izvještaja.

Članovi OzP - predstavnici
organizacija civilnog društva

16.05.2016.

Nacrt izvješća o provedbi za 2015. - Prijedlozi dopuna cjelokupnog Izvješća o provedbi
Stranica 4 – Molimo pojasniti što su to "zrele operacije"?

16.05.2016.

Nacrt izvješća o provedbi za 2015. - Prijedlozi dopuna cjelokupnog Izvješća o provedbi
Stranica 4 – Molimo da se u tekst Izvještaja unese informacija kako dokumentacija vezano uz: i) MIS; ii) Smjernice provedbe; iii)
upute za tijela SUK-a; iv) upute za nositelje projekata; nije dostavljena Odboru za praćenje do trenutka usvajanja ovog izvještaja.

Članovi OzP - predstavnici
organizacija civilnog društva

Ne prihvaća se. Zahtjev za iskaz interesa je poslan u ožujku 2016. godine te će ovo biti predmet sljedećeg izvješća za 2016. godinu, kako godišnjeg tako i
izvješća o napretku koji se odnosi na Tehničku pomoć.

Prihvaća se, tekst će se izmijeniti: "Ispunjavanje svih preduvjeta za otklanjanje ex-ante uvjeta očekuje se u 2016. godini."
Što se tiče trenutno status vezanog uz ispunjavanje ex-ante uvjeta, status je sljedeći:
U okviru tematskog ex-ante uvjeta T10.4. Postojanje nacionalnog ili regionalnog strateškog okvira politika za poboljšanje kvalitete sustava za strukovno
obrazovanje i osposobljavanje (VET) u okviru članka 165. UFEU-a. 22. travnja 2016. godine održana je video konferencija na kojoj se raspravilo o nacrtu
Program razvoja strukovnog obrazovanja s predstavnicima EK te predstavnicima MZOS-a, MRRFEU-a i MRMS-a. Dogovoreno je revidiranje predmetnog
programa sukladno komentarima EK. Nadalje, po pitanju aktivnosti vezanih uz ispunjenje tematskog ex-ante uvjeta T.11.1 Postojanje strateškog okvira
politika za jačanje administrativne učinkovitosti države članice, uključujući javnu upravu, Strategiju razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020. je
usvojio Sabor 19. lipnja 2015. godine i objavljena je u Narodnim novinama 70/2015 te su na izrađeni Akcijski plan zaprimljeni komentari EK. Ministarstvo
uprave u tijeku je revidiranja Akcijskog plana te će se sredinom svibnja dostaviti nova verzija i potom definirati datum usvajanja istoga.
Također, kako je dogovoreno na sjednici, ovo je također biti predmet kvartalnog izvještavanja članova Odbora.

Prihvaća se na način da će se u tekstu pojasniti ovo pitanje. "Tijekom 2015. godine intenzivno se radilo na pripremi sažetaka operacija u okviru svih
prioritetnih osi te je stvorena značajna zaliha operacija u smislu pripremljenosti preduvjeta za početak provedbe, posebice u odnosu na izravne dodjele
sredstava u okviru kojih se moraju osigurati financijski i administrativni aspekti provedbe."

Djelomično se prihvaća. Prijedlog teksta: " Jedna od ključnih aktivnosti tijekom 2015. godine bila je usmjerena na definiranje sustava praćenja, posebice
imajući u vidu opseg zahtjeva koji proizlaze iz Uredbe (EU) br. 1304/2013, odnosno Priloga I. i Priloga II. U svrhu osiguranja kvalitete podataka i što
pouzdanijeg izvješćivanja, uspostavljen je Informacijski sustav za praćenje mikropodataka, koji je u produkciji od ožujka 2016. godine. Izrađene su i
upute za tijela SUK-a i za nositelje projekata koje detaljno razrađuju metodologiju prikupljanja podataka i izvještavanja o istima. Članovi odbora za
praćenje OPULJP-a su na 3. sjednici Odbora, koja je održana u studenome 2015. godine informirani o razvoju ESIF MIS sustava te im je prezentiran
Informacijski sustav za praćenje mikropodataka. Također, početkom 2016. godine usvojene su ESF smjernica, čiji sažetak se planira objaviti na web
stranici. Upute za nositelje projekata koje se tiču informiranja i komunikacije su objavljene, a trenutno je u postupku rad na uputama za korisnike ESF-a,
koje će se po izradi objaviti na web stranici."

Članovi OzP - predstavnici
organizacija civilnog društva

16.05.2016.

Prijedlozi dopuna dokumenta „AIR 6“
Kao jednu od preporuka molimo unijeti sljedeći tekst: „Slijedom rasprave na Odboru za praćenje tijelima SOK-a usuglašeno je da se
dokumentacija za pripremu poziva, a naročito sažeci operacija, pripremaju neovisno o stupnju finalizacije procedura potrebnih za
provedbu samog poziva. Po usvajanju potrebnih procedura dokumentaciju je moguće naknadno dopuniti slijedom komentara
Upravljačkog tijela.“ Molimo da se ova preporuka na odgovarajući način uvede i u dokument „AIR 7“.

Prihvaća se. Tekst za unos u AIR: Slijedom rasprave na Odboru za praćenje tijelima SUK-a usuglašeno je da se dokumentacija za pripremu poziva, a
naročito sažeci operacija, pripremaju neovisno o stupnju finalizacije procedura potrebnih za provedbu samog poziva. Po usvajanju potrebnih procedura
dokumentaciju je moguće naknadno dopuniti slijedom komentara Upravljačkog tijela.

Članovi OzP - predstavnici
organizacija civilnog društva

Prijedlozi dopuna dokumenta „AIR 6“
Molimo u
tekst unijeti sljedeću preporuku: „Financijsko izvještavanje potrebno je pripremati za objavu i informirati javnost u kvartalnim
periodima kroz prikaz prema prioritetnima osima i specifičnim ciljevima gdje su jasno prikazana planirana / alocirana sredstva,
16.05.2016. realizirana / ugovorena, te izvršena odnosno uplaćena krajnjim korisnicima. Informacije moraju biti javno dostupne na web stranici
www.esf.hr gdje će biti prikazani financijski izvještaji (grafički prilagođeni) u kojima se može pratiti dinamika realizacije (prema
financijskom izvještavanju). Podatke na web stranici www.esf.hr potrebno je redovito osvježavati (u kvartalnim razdobljima).“
Navedenu preporuku je potrebno na odgovarajući način uključiti i u dokument „AIR 7“.

Djelomično se prihvaća. Iako nije predmet Godišnjeg izvješća za 2015., preporuka se uzima u obzir te će se na kvartalnoj razini, sukladno zaključku sa 4.
sjednice Odbora, izvještavati članove/-ice Odbora o realizaciji OPULJP-a na način da se prikažu financijski podaci po prioritetnim osima i specifičnim
ciljevima s prikazanim planiranim/alociranim, realiziranim/ugovorenim te izvršenim odnosno sredstvimalaćenim krajnjim korisnicima.
Tekst u AIR-u: "Sukladno zaključku sa 4. sjednice OzP-a članove/-ice izvještavat će se o realizaciji OPULJP-a na način da se prikažu financijski podaci po
prioritetnim osima i specifičnim ciljevima s prikazanim planiranim/alociranim, realiziranim/ugovorenim te izvršenim odnosno sredstvima plaćenim
krajnjim korisnicima."

Članovi OzP - predstavnici
organizacija civilnog društva

Prijedlozi dopuna dokumenta „AIR 6“
Molimo u
tekst unijeti sljedeću preporuku: „Potrebno je razmotriti i razviti modele fonda za predfinanciranje i međufinanciranje kako bi se
izbjegle poteškoće za krajnje korisnike te se zajamčila adekvatna provedba ugovorenih projekata. Za to kao primjer dobre prakse
16.05.2016. može poslužiti program Europa Plus koji je uvelike pospješio apsorpcijske kapacitete organizacija civilnog društva. Upravljačko tijelo
(Ministarstvo rada i mirovinskog sustava) će na kvartalnoj bazi i u sklopu fizičkih sastanaka, izvještavati članove i članice Odbora za
praćenje o napretku u realizaciji ove preporuke“. Ova preporuka također na odgovarajući način treba biti uključena u dokument
„AIR 7“.

Djelomično se prihvaća. Iako nije predmet Godišnjeg izvješća za 2015., preporuka se uzima u obzir te se UT zadužuje provjeriti mogućnost
osnivanja/razvoja modela fonda za predfinanciranje, sufinanciranje i međufinanciranje te će o istome izvijestiti članove/-ice Odbora putem kvartalnog
izvještavanja i/ili na sljedećoj sjednici Odbora.
Tekst u AIR-u: "UT se zadužuje provjeriti mogućnost osnivanja/razvoja modela fonda za predfinanciranje, sufinanciranje i međufinanciranje te će o
istome izvijestiti članove/-ice Odbora putem kvartalnog izvještavanja i/ili na sljedećoj sjednici Odbora."

Članovi OzP - predstavnici
organizacija civilnog društva

16.05.2016.

Prijedlozi dopuna dokumenta „AIR 6“
Molimo u
tekst unijeti sljedeću preporuku: „Potrebno je pozorno pratiti proračunski proces, od planiranja preko implementacije, s naglaskom
na pripremu rebalansa tijekom godine, kako bi s osiguralo primjereno i pravodobno proračunsko sufinanciranje programa i
projekata iz ESF-a te kako bi se spriječilo izbjeglo ponavljanje štetne situacije naknadnog smanjenja domaćih izvora za
sufinanciranje putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, za fond Europa Plus, putem Vladine Uredbe Uredbu o
kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. (NN 38/2016).“ Ova preporuka
također na odgovarajući način treba biti uključena u dokument „AIR 7“.

Članovi OzP - predstavnici
organizacija civilnog društva

16.05.2016.

Prijedlozi dopuna dokumenta „AIR 6“
Molimo u
tekst unijeti sljedeću preporuku: „Sadržaj web stranica treba unaprijediti kako bi se osiguralo poštivanje načela transparentnosti,
fiskalne odgovornosti te njihov sadržaj uskladio sa Zakonom o pravu na pristup informacijama. Podaci moraju biti prilagođeni
zainteresiranim posjetiteljima (građanima), davati grafički prikaz realizacije programa (primjer praćenja i prikaza na
http://strategija.udruge.hr/).“ Molimo da ova preporuka također nađe svoje mjesto u tekstu dokumenta „AIR 7“.

Ne prihvaća se. Ovo nije predmet Godišnjeg izvješća za 2015.

Prihvaća se. Planira se nadogradnja postojeće portala ove godine te će se navedeni prijelozi će se uzeti u obzir, te će se u narednom razdoblju omogućiti
objava Pitanja/odgovora. Izvješće će se nadopuniti tekstom "Također, vezano uz aktivnosti informiranja korsdinika, planirano je unaprjeđenje web
stranicu www.esf.hr tijekom 2016."

Članovi OzP - predstavnici
organizacija civilnog društva

Prijedlozi dopuna dokumenta „AIR 6“
Molimo u
tekst unijeti sljedeću preporuku: „Radi omogućavanja interakcije sa širom javnošću web portal www.esf.hr treba imati podstranicu
16.05.2016. na kojoj se mogu ostaviti komentari, prijedlozi i pitanja. Prema bazi prikupljenih pitanja i odgovora upravljačko tijelo (MRMS) treba
pripremiti podstranicu Česta pitanja i odgovori gdje će se zainteresirani moći informirati o OPULJP-u i ESF-u.“ Molimo da ova
preporuka također nađe svoje mjesto u tekstu dokumenta „AIR 7“.

Članovi OzP - predstavnici
organizacija civilnog društva

16.05.2016.

Prijedlozi dopuna dokumenta „AIR 6“
Molimo u
tekst unijeti sljedeći zaključak: „Tehnički problemi vezani uz korištenje MIS sustava (Integrirani informacijski sustav za upravljanje
Kohezijskim fondom i strukturnim fondovima) ne smiju biti više razlog za kašnjenje objave natječaja . Potrebno je pronaći drugu
(rezervnu, alternativnu) metodu kako bi se izbjegle eventualne poteškoće u korištenju sustava za krajnje potencijalne korisnike.
Upravljačko tijelo će redovito izvještavati članove i članice Odbora za praćenje o napretku u provedbi ovog zaključka.“ Molimo da
ovaj zaključak također nađe svoje mjesto u tekstu dokumenta „AIR 7“.

Ne prihvaća se ova formulacija teksta iz razloga što je MIS u funkciji i formalno nema zapreke u objavljivanju natječaja s tehničkog aspekta. MIS je
spomenut u točki 6.a. kao jedan od elemenata kojeg je nužno poboljšati kako bi se ubrzao cijeli proces provedbe projekata te zadovoljio uvjet Ekohezije. UT će o unaprijeđenju MIS-a izvještavati članove OzP-a u okviru kvartalnog izvještavanja odbora.

Članovi OzP - predstavnici
organizacija civilnog društva

16.05.2016.

Prijedlozi dopuna dokumenta „AIR 7-sažetak za građane“
Stranica 8 - U dijelu koji se odnosi na Pitanja koja utječu na ostvarenje ciljeva programa te poduzete mjere nedostaju preporuke u
obliku prijedloga za poboljšanje iznesenih na 4. sjednici OzP: 1) redovitije izvještavanje članova i članica OzP-a i javnosti te
uključivanje predstavnika civilnog društva u pripremu ESF Smjernica; 2) unutar jedne verzije (Indikativnog) plana objave natječaja
pratiti dinamiku realizacije i vidljivim razlozima kašnjenja / otkazivanja; 3) osmisliti i postaviti zaštitni mehanizam unutar ESF
smjernica kojim se jamči nesmetano i neovisno djelovanje SUK-a posebno u vrijeme parlamentarnih izbora; 4) analizirati i prilagoditi
program Europa Plus te ga primijeniti na ESF projekte.
Navedene preporuke na odgovarajući način trebaju biti uključene i u dokument „AIR 6“.

Ovo nije predmet Godišnjeg izvješća za 2015., obzirom da su prijedlozi za redovitije izvješćivanje OzP-a usuglašeni u svibnju 2016. godine na sjednici.
Predložena dinamika izvještavanja članova OzP-a je prihvaćena te će se implementirati u 2016. godini, a o ostalim prijedlozima će se raspravljati na
sljedećoj sjednici odbora.

Članovi OzP - predstavnici
organizacija civilnog društva

16.05.2016.

Prijedlozi dopuna dokumenta „AIR 7-sažetak za građane“
Pravna
obveza izvještavanja o provedbi pojedinog operativnog programa je suvišna. Predlažemo skraćenje uvoda: „Hrvatska ima obvezu
izvještavanja Europskoj komisiji o provedbi programa u protekloj financijskoj godini. Godišnja izvješća sadrže ključne informacije o
financijskim podacima, pokazateljima i uspješnosti prema zadanim ciljevima. Rok za dostavu izvješća je 31. svibnja 2016. OPULJP
obuhvaća četiri prioritetne osi: Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage, Socijalno uključivanje, Obrazovanje i cjeloživotno
učenje i Dobro upravljanje. Unutar svake prioritetne osi definirani su investicijski prioriteti i specifični ciljevi koji se žele postići
financijskim potporama iz ESF-a. „ Nastaviti s tekstom str. 1 (dokument Sažetak za građane): „Prioritetnu os 1. Visoka zapošljivost...“

Članovi OzP - predstavnici
organizacija civilnog društva

16.05.2016.

Prijedlozi dopuna dokumenta „AIR 7-sažetak za građane“
Stranica
8 - Umjesto naslova „Pitanja koja utječu na ostvarenje ciljeva programa te poduzete mjere“, staviti naslov „Razlozi kašnjenja objave
Ovo je naziv Točke Izvješća sukladno predlošku EK odnosno sukladno Uredbi 1303/2013, a Sažetak za građane prati strukturu Izvješća te navedeno nije
natječaja i poduzete mjere“. Molimo uvesti kratki prikaz broja planiranih sažetaka operacija za 2015. godinu i broj operacija koje su
moguće mijenjati.
prošle provjeru u UT odnosno spremne su za objavu i daljnje postupanje. Navedeno treba na odgovarajući način uključiti i u
dokument „AIR 6“.

Članovi OzP - predstavnici
organizacija civilnog društva

16.05.2016.

Članovi OzP - predstavnici
organizacija civilnog društva

16.05.2016.

Ostali komentari
OPULJP_Izvjesce
o napretku_8.ii.1 MZOS - Stranica 2: nisu NEET-ovi već pripadnici NEET skupine što po samoj definiciji označava da nisu zaposleni, ne
osposobljavaju se i ne obrazuju. Isto tako upis na studij moguć je samo za one koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko
obrazovanje (to nisu studenti kao što piše u tekstu). Stranica 13 - Kao izvor informacija o osobama iz NEET skupine ne spominju se
podaci centara za socijalnu skrb odnosno Ministarstva socijalne politike i mladih.

Preporuka se prihvaća te će se u budućem izvještavanju uskladiti terminologija i podaci navedeni u izvješću.

Članovi OzP - predstavnici
organizacija civilnog društva

16.05.2016.

Ostali komentari
Izvješća o
napretku dostavljena su u radnim verzijama i time nisu spremna za komentiranje. Lijepo molimo da ubuduće izvješća budu
dostavljena u finalnim verzijama kako bi komentari imali smisla. Isto tako primjećujemo kako su izvješća izrađena u različitim
periodima pa imamo izvješća od veljače do travnja 2016., a to je još jedan od pokazatelja nejasno postavljenih rokova i
odgovornosti za izradu pojedinih dokumenata u SUK-u.

Prihvaća se. Dokumenti će se uskladiti.

Članovi OzP - predstavnici
organizacija civilnog društva

16.05.2016.

Ostali komentari
U 2016.
planirano je provesti 45 projekata u okviru specifičnog cilja 11.i.1 kroz ograničeni postupak izravne dodjele sredstava. S obzirom na to
da dio ciljane grupe čine zaposlenici jedinica lokalne samouprave, smatramo da je neophodno, i u skladu s načelom partnerskog
dijaloga sa relevantim socio-ekonomskim partnerima, na konzultacijama koje će Upravljačko tijelo imati s regionalnim koordinatorima
(i drugim korisnicima izravne dodjele) omogućiti sudjelovanje i predstavnicima gradova (imenovanih od Udruge gradova u RH).

Udruga gradova u RH

18.5.2016

U dokumentu Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali (2014.- 2020.) - Izvješće o napretku na više mjesta se neprecizno
upotrebljava termin za zaposlenike javne uprave na lokalnoj razini, na način da nije jasno spadaju li pod njega zaposlenici jedinica
lokalne samouprave (službenici u gradovima i općinama). Stoga, predlažemo izmjene/dopune predmetnog termina kako je učinjeno
u pratećem dokumentu kojeg dostavljamo zajedno s ovim obrascem.

Udruga gradova u RH

18.5.2016

Predlažemo da se u narednim izvješćima uvede sažetak o ispunjavanju specifičnih ciljeva koji se provode u okviru mehanizma
Integriranih teritorijalnih ulaganja.

Preporuka se prihvaća. Nije predmet usvajanja Godišnjeg izvješća o provedbi.

Udruga gradova u RH

18.5.2016

Na str.4 ''Nacrta godišnjeg izvješća o provedbi OPULJP...'', predlažemo uklanjanje ili modificiranje rečenice "Ispunjavanje svih
preduvjeta za otklanjanje ex-ante uvjeta očekuje se u prvoj polovici 2016. godine." s obzirom na to da očekivani rok istječe za 10-tak
dana pa ex-ante uvjeti T11.1. izvjesno neće biti ispunjeni do tog datuma.

Prihvaća se. Rečenica će se izmjeniti na sljedeći način: "Ispunjavanje svih preduvjeta za otklanjanje ex-ante uvjeta očekuje se u 2016. godini".

Ostali komentari

Prezentacija
OPULJP Tehnička pomoć 5. nema sadržaja.

Prihvaća se na sljedeći način: "Republika Hrvatska ima obvezu izvještavanja Europskoj komisiji o provedbi programa u protekloj financijskoj godini.
Godišnja izvješća o provedbi sadrže ključne informacije o financijskim podacima, pokazateljima i uspješnosti prema zadanim ciljevima. Rok za dostavu
Godišnjeg izvješća o provedbi za 2015. godinu je 31. svibnja 2016. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali obuhvaća četiri prioritetne osi:
Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage, Socijalno uključivanje, Obrazovanje i cjeloživotno učenje i Dobro upravljanje. Unutar svake prioritetne osi
definirani su investicijski prioriteti i specifični ciljevi koji se žele postići financijskim potporama iz ESF-a."

Ovo nije predmet Godišnjeg izvješća za 2015.
Prezentacija sadrži i tekstualni dio te je moguće da je došlo do tehničkih poteškoća u otvaranju dokumenta.

Preporuka se prihvaća. Nije predmet usvajanja Godišnjeg izvješća o provedbi.

Preporuka se prihvaća za buduće izvještavanje. Nije predmet usvajanja Godišnjeg izvješća o provedbi.

