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ESRR

INTERREG EUROPE

izmenjava izkušenj z namenom opredelitve in širjenja primerov dobrih 
praks ter njihovega prenosa v operativne programe evropske 
kohezijske politike ali evropskega teritorialnega sodelovanja v fazi 
izvajanja projektov 

INTERACT III

izmenjava izkušenj pri opredelitvi, prenosu in širjenju dobrih praks in 
inovativnih pristopov z namenom povečanja uspešnosti programov 
evropskega teritorialnega sodelovanja

ESPON 2020

analize trendov razvoja glede na cilje teritorialne kohezije, vključno s 
teritorialnimi vidiki gospodarske in socialne kohezije, in skladnega 
razvoja ozemlja Evropske unije s študijami, zbiranjem podatkov in 
drugimi ukrepi

URBACT III

izmenjava izkušenj pri opredelitvi, prenosu in širjenju dobrih praks v 
zvezi s trajnostnim urbanim razvojem

4 medregionalni programi



Geografsko območje

28 držav članic 

+ 

Norveška 

+

Švica

+ (za ESPON)

Islandija 

+ 

Lihtenštajn



Organi upravljanja in finančne alokacije

Program Upravljanje Sredstva ESRR % sofinanciranja EU

INTERREG 
EUROPE

Lille, Francija 359 mio EUR 85 % javni
75 % zasebni neprofitni

URBACT III Pariz, Francija 74 mio EUR 85 % manj razvite regije
70 % razvite regije

ESPON 2020 Luksemburg 41 mio EUR 85 %

INTERACT III Bratislava, 
Slovaška

39 mio EUR 85 %



INTERREG EUROPE – „kapitalizacijski“ program

 Osnovno orodje programa je zbiranje, analiziranje, razširjanje in prenos 

izkušenj in dobrih praks pri oblikovanju in izvajanju javnih politik na 

naslednjih področjih:

1. Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije

2. Konkurenčnost MSP

3. Nizkoogljično gospodarstvo

4. Okolje in učinkovita raba virov

 Osnovni namen programa je

1. Izboljšati uspešnost kohezijske politike

2. Povečati institucionalno zmogljivost javnih organov in drugih 

deležnikov



Novosti 

INTERREG IVC 2007-2013 INTERREG EUROPE 2014-2020

Namen razvojne politike na 
regionalni/nacionalni ravni

razvojne politike na regionalni / 
nacionalni ravni, zlasti v navezavi na 
OP EKP 2014-2020 (v primeru 
Slovenije)

Območje EU 27 + NO + CH EU 28 + NO + CH

Upravičenost javne ustanove in druge 
osebe javnega prava

enako kot INTERREG IVC + zasebne 
neprofitne institucije

Sofinanciranje 75 % ali 85 % odvisno od 
države

85 % javne in druge osebe javnega 
prava
75 % zasebne neprofitne institucije

Podpora enofazni projekti +
kapitalizacijski projekti

dvofazni projekti + platforme znanja



Dve obliki podpore

Projekti medregionalnega

sodelovanja

Platforma znanja

Partnerji sodelujejo v projektu 3 do 5 let, da 

izmenjajo izkušnje o določeni razvojni politiki. 

Vsaka sodelujoča regija pripravi akcijski načrt, kako 

bo izbrane primere dobrih praks prenesla v svojo regijo 

in izboljšala svojo razvojno politiko.

Projektni partnerji spremljajo izvajanje akcijskega 

načrta in poročajo programu. 

(Spletna) platforma za nenehno učenje o 

javnih razvojnih politikah. 

Rešitve za izboljšanje upravljanja in izvajanja 

razvojnih politik. 

Strokovna podpora lokalnim / regionalnim 

/nacionalnim oblastem pri oblikovanju in izvajanju 

razvojnih politik. 



Namen Izboljšanje javnih razvojnih 
politik za boljši regionalni 
razvoj

Razvojna politika se udejanja prek 
instrumenta za snovanje in izvajanje 
politike (npr. strategija, program, 
instrument za izvajanje, zakon).

Kdo Javne institucije in druge 
osebe javnega prava, 
zasebne neprofitne org.

Javne institucije so nosilke ali izvajalke 
javnih politik, ostale institucije so 
strokovna podpora.

Orodje Izmenjava izkušenj in 
dobrih praks na ravni 
politik

Dobra praksa je že razvita in izkazana kot 
dobra v regiji (financirana iz kateregakoli 
vira: zasebnega ali javnega, ne samo 
kohezijske politike).

Rezultat Akcijski načrt za prenos 
identificiranih dobrih praks 
v svojo regijo

Prenos dobre prakse pomeni, da ta novost 
postane sestavni del javne politike in se 
izvaja v praksi.

Trajnost Spremljanje izvajanja 
akcijskega načrta po 
zaključku 1. faze

Spremljanje izvajanja akcijskega načrta v 2. 
fazi projekta in preverjanje prenosa 
izkušenj v prakso.

Vpliv Izboljšanje OP EKP 2014-
2020 ali ETS

Izboljšanje programov cilja 1 in 2 v lastni 
regiji s pomočjo dobrih praks

Kakšni projekti so relevantni?



Medregionalni projekti sodelovanja

1. Izvajanje v 2 fazah

Izmenjava izkušenj o razvojni politiki (1 do 3 let), ki se
zaključi s pripravo 1 akcijskega načrta na regijo

Spremljanje izvajanja akcijskega načrta (2 leti)
+ morebitne pilotne akcije

Faza 1

Faza 2

2.   Oblikovanje lokalnih „skupin deležnikov“

+ vključiti vse organizacije, ki so povezane s procesom razvojne 
politike 
+ zmanjšati administrativne in pravne ovire 



Kaj se lahko sofinancira

Razvojna politika se udejanja prek instrumenta za snovanje in izvajanje politike
(npr. strategija, program, instrument za izvajanje, zakon).

Izmenjava 

izkušenj

Upravljanje 
projekta

Obveščanje 
in razširjanje 

rezultatov

Primeri indikativnih aktivnosti:

 medregionalne tematske delavnice
 medregionalni terenski ogled 
 medregionalna izmenjava osebja
 skupne tematske analize, študije
 srečanja s skupino deležnikov
 sodelovanje v platformi znanja
 skupen razvoj akcijskih načrtov



Tematska kapitalizacija na ravni programa

12 različnih poročil, brošur in 

zbornikov smernic po področjih

Spletna povezava:
www.interreg4c.eu/capitalisation/

http://www.interreg4c.eu/capitalisation/


Razpisi

Predvidoma bodo objavljeni 3-4 razpisi v celotnem programskem obdobju.

Prvi razpis je že najavljen in naj bi bil zaprt 4 tedne po potrditvi s strani 
nadzornega odbora (julija ali septembra).

Nacionalna kontaktna točka

Duša Sodnik
dusa.sodnik@gov.si
Tel. 01 400 3477

Urška Trojar
urska.trojar@gov.si
Tel. 01 400 3475

http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/evropsko_teritorialno_sodelovanje/
interreg_ivc/

mailto:dusa.sodnik@gov.si
mailto:urska.trojar@gov.si


Za več informacij:

interreg4c.eu/interreg-europe

facebook.com/interreg4c

twitter.com/interreg4c

changing-regions.eu
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