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Transnacionalno sodelovanje je bilo doslej za Slovenijo 

prava  zgodba  o  uspehu.

Po intenzivnosti sodelovanja 

imajo nekateri Slovenijo za 

„vročo točko“ v Evropi.

Kakšne so možnosti za 

sodelovanje v novem obdobju 

2014-2020?



Slovenija je v obdobju 2007-2013 sodelovala v štirih, 

v obdobju 2014-2020 pa  v petih transnacionalnih 

programih.

Čezmejni Transnacionalni Medregionalni

Slovenija - Italija Srednja Evropa INTERREG EUROPE

Slovenija - Avstrija Območje Alp URBACT

Slovenija - Madžarska Mediteran ESPON

Slovenija - Hrvaška Adrion
(Jadransko-jonski program)

INTERACT

Podonavje



Nova vloga transnacionalnih programov: 

podpora  makro-regionalnim  strategijam  (MRS)

MRS pomenijo 

strateški okvir za 

usklajen razvoj 

območij.

Slovenija je aktivna 

v treh :

EUSDR 

Podonavska

EUSAIR

Jadransko-jonska

EUSALP

Alpska



Skladnost  transnacionalnih programov in MRS je 

zagotovljena v več pogledih.

1. Skladnost geografskih območij

2. Skladnost prioritet (a niso enake)

3. Nova prioriteta: krepitev institucionalnih zmogljivosti javne

uprave v povezavi z MRS

4. Konceptualni pristop z usklajevanjem deležnikov, 

potencialno bolj strateški transnacionalni projekti

Ko pa vemo, kaj hočemo in kako, so za izvajanje usklajenih 

investicij primernejši drugi programi in instrumenti.



Nadaljujejo se trije programi: 

Območje Alp,   Mediteran,   Srednja Evropa

• Območje Alp: ostaja enako

• Mediteran: 3 nove regije

(PT, FR, IT)

• Srednja Evropa: nova 

država članica - Hrvaška

..

.



Novo:

Jugovzhodna Evropa je razdeljena v skladu z makro-

regionalnima  strategijama  na  Adrion in  Podonavje. 

..



Organi upravljanja

Program Lokacija

Območje Alp Salzburg
Sekretariat: München

Mediteran Marseilles

Srednja Evropa Dunaj

Adrion Bologna

Podonavje Budimpešta



Povečanje sredstev ESRR za transnacionalne programe za 

17%:  s  744  na  873  milijonov  evrov.

Program Sredstva ESRR v 
milijonih evrov

Novo: Mx stopnja 
sofinanciranja 
projektov iz ESRR v %

Območje Alp 116 85 (vse države)

Mediteran 224 85 (vse države)
50 (GBER)

Srednja Evropa 246 85 (SI…)
80 (DE, AT, IT)

Adrion 83 85 (vse države)

Podonavje 202 85 (vse države)

Projektni partnerji zagotavljajo predfinanciranje in sofinanciranje sami.



Transnacionalni programi so izbirali štiri od enajstih 

tematskih ciljev iz evropskih uredb.



Tematska osredotočenost 

petih transnacionalnih programov s finančnega vidika

Okolje  300 - Inovativnost  251 - Promet in energija  208 - Upravljanje / MRS 62



Čemu in komu so namenjeni transnacionalni programi?

KAJ ?

PRIORITETE programov so 

razdelane v ločenih 

predstavitvah.

Prioritete so sicer široke, a v teh 

programih je potrebno slediti 

ciljem teh programov. 

Pomembno je torej vedeti, kaj 

je za te programe primerno in 

relevantno in kaj ne, kdo je 

relevanten partner in kdo ne.

ZAKAJ ?

Osnovno vprašanje in 

poslanstvo programov je: 

kaj lahko naredi  javni sektor 

za regionalni razvoj in v 

povezavi s ciljnimi skupinami?

Kakšen rezultat želimo doseči? 

Primer indikatorja: delež urbanih 

strategij / planov, ki vključujejo 

nizko-ogljično mobilnost in 

multimodalnost.

Projekti morajo prispevati k temu 

cilju in rezultatu in prispevek  tudi 

izmeriti.



Vloga transnacionalnih projektov

Razvijanje, testiranje in izvajanje

evropskih, makro-regionalnih, 

nacionalnih in regionalnih 

razvojnih politik in strategij v 

transnacionalnem kontekstu:

- kjer so izrazite skupne 

nevarnosti,  potrebe, 

priložnosti; 

- kjer je transnacionalno 

sodelovanje uspešnejše od 

nacionalnih aktivnosti.

Glej analize območij!

Oblikovanje 

razvojne 

politike

Testiranje –

pilotne 

aktivnosti

Izvajanje 

razvojne

politike



Projekti so konceptualne narave.
Cilj je dobro upravljanje za skladen regionalni razvoj.

Ne gre za znanost.         Ne gre za investicije. Ne gre za tehnologijo.

Vedno pa gre za krepitev institucionalnih zmogljivosti javnega sektorja, 

medsektorske in večnivojske skupne rešitve na širšem območju.

Skupne strategije in akcijski načrti območja

Usklajene metodologije in upravljalska orodja

Skupne strukture in sistemi upravljanja

Priprava transnacionalnih investicij (a ne izvedba!)

Pilotne - testne ali demo aktivnosti s transnacionalnim ciljem



Celostni pristop

Transnacionalni programi 

oz. projekti so idealni za 

usklajevanje interesov, 

pristopov, rešitev, izvajanja:

- med sektorji

- med akterji

- med ravnmi upravljanja

- med območji in tipi območij

- v različnih državah

promet .tveganja

Med-
sektorske 
razvojne 
strategije

Medsektorsko
usklajevanje

narava

energija .
gospodar

stvo



Prizmo znanja gradimo na vseh tematskih področjih.

•Uporab-
niki

• Izva-
jalci

• Institu-
cije
znanja

• Javna 
uprava

FROM TRIPLE

APPROACH

to 

QUADRUPLE 
HELIX

V projektu sodelujejo relevantni 

akterji, ki imajo pristojnost za 

razvojne politike na:

- vsebinskem področju.

- teritorialnem oz. upravnem 

območju.

Obsegajo štiri vrste akterjev: 

uprava, znanje, izvajanje, raba

V projektu morajo sodelovati 

raznorodni, ne istovrstni 

partnerji (omrežja istovrstnih 

institucij niso sprejemljiva).



Neposredni upravičenci
Primarna raven: NUTS-II 

Javna uprava – vse ravni, 
vključno z EZTS

Regionalne razvojne agencije

Javni zavodi, agencije, 
operaterji javne infrastrukture

Razvojno-raziskovalne in 
izobraževalne institucije

Zbornice, združenja,  
tehnološki parki in centri

Zasebne institucije 
in podjetja (pogoji)

Mednarodne organizacije (pogoji) 
in nevladne organizacije

Upravičenci morajo biti 

relevantni za projekt.

Razlike med transnacionalnimi 

in čezmejnimi projekti!

2007-2013

Povprečno sodeluje 11 različnih 

projektnih partnerjev iz šestih 

držav (odvisno od ciljev in 

aktivnosti projekta).

Ponazoritev raznolikosti partnerstva



Upravičenost javnih in zasebnih prijaviteljev 

v vseh transnacionalnih programih. Novo!

• Neposredni upravičenci so: pravne osebe javnega prava, pravne

osebe pod javnim nadzorom in EZTS; mednarodne organizacije ter

zasebne institucije in podjetja pa pod določenimi pogoji.

• Projekti morajo vedno zagotavljati javni ali širši družbeni interes.

• Vsi partnerji morajo vsebinsko prispevati k rezultatom projekta.

• Zasebni partnerji ne smejo biti „eni od mnogih na trgu“ (JN), temveč:

- imajo specifična vsebinska znanja (npr. inštitut),

- so reprezentativni (npr. zbornice),

- predstavljajo potrebe zasebnega sektorja, testirajo projektne

predloge in presojajo rešitve,

- rezultati so prenosljivi, tudi h konkurentom.



Zaveza: usmerjenost k rezultatom 

Kdo bo uporabil outpute in kako?

Politika,   
ciljne 

skupine, 
javnost

Prenos k

nosilcem 
razvojnih 

politik

Projektni 
partnerji: 
relevantni 

akterji

Prenos k  
investicij-

skim

programo
m



Status različnih programov

Program Status pro-
gramskega 
dokumenta

Prvi razpis Enostopenjski ali 
dvostopenjski razpis

Srednja
Evropa

Odobren I. faza:  12.2. - 13.4.2015 Dvostopenjski

Območje 
Alp

Odobren I. faza:  25.2. - 10.4.2015 Dvostopenjski

Mediteran Predvidoma 
odobren 
junija 2015

Julij-avgust 2015: 
informativna faza
Prijave: september -
oktober 2015

Enostopenjski

Podonavje V fazi 
usklajevanj s 
Komisijo

Predvidoma 
septembra 2015

Dvostopenjski

Adrion V fazi 
usklajevanj s 
Komisijo

Predvidoma 
v zadnjem kvartalu 2015

Enostopenjski



Naslovi

Nacionalni organ: SVRK

Nova spletna stran v vzpostavljanju

www.svrk.gov.si

www.eu-skladi.si (v teku)

central2013.eu, interreg-central.eu

alpine-space.eu

programmemed.eu

southeast-europe.net

(Danube, Adrion – v delu)

http://www.svrk.gov.si/
http://www.eu-skladi.si/

