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SI-IT 2007-2013 

 okoljske teme 21%, raziskave-razvoj-inovacije 18 %, turizem, 

naravno in kulturno bogastvo teritorija 26% 

 povprečna vrednost projektov = 1, 2 mio EUR 

 razdrobljenost sredstev med številne PP (vseh je 914, 398 SI PP )

 nove mreže sodelovanja, konzorciji, usposobljeni strokovnjaki…

 od 128 mio, 42,7% SI PP 

 Obalno-kraška 15,8% ali 18,7 mio, Goriška 14,9, Osrednje-

slovenska 8,2, pokrajina Trst 16,6, Videm 12,9
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katere 

• Območje kot 
pred 2007

• 3 mio preb.

• 5 IT NUTS 3
• 5 SI NUTS 3 

OU – IT/AD FJk –Trst 

www-ita-slo.eu
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Vizija - cilj programa

Spodbujanje inovativnosti, trajnosti in 
čezmejnega upravljanja za oblikovanje 

bolj konkurenčnega in kohezivnega 
življenjskega okolja
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Prioritete IT-SI 2014-2020 

 spodbujanje inovacijske zmogljivosti 

 sodelovanje za dolgoročno zmanjšanje emisij ogljika

 varovanje okolja in spodbujanje učinkovite rabe
naravnih in kulturnih virov 

 izboljšanje institucionalne zmogljivosti in čezmejnega
upravljanja

 tehnična pomoč
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Finančni načrt = 77,9 mio ESRR

specifični cilji

do 85%

ESRR 

strateški projekti 48,5 % 

1b utrditi sodelovanje med ključnimi 

akterji za spodbujanje prenosa znanja 

in inovacij  

24%

18,7 mio

2 strateška do 6 mio

4e strategije/načrti za večjo 

energetsko učinkovitost in izboljšati 

kapacitete za skupno načrtovanje 

nizko-ogljične mobilnosti

15%

11,6 mio

2 strateška do 6 mio

6c varovanje, obnova in razvoj naravne 

in kulturne dediščine

6d krepiti integrirano upravljanje 

ekosistemov, biotske raznovrstnosti

6f razvoj inovativnih zelenih tehnologij 

za izboljšanje ravnanja z odpadki, vodo

35%

27,2

10,6

7,0

5,3

3 strateški do 7,5 mio  

EZTS GO=CTN=4,25 mio

1 strateški do 2,5 mio 

1 strateški do 2,5 mio 

11 povečati med-nivojsko 

institucionalno sodelovanje med 

zainteresiranimi deležniki

20%

15,5 mio

1 strateški do 2,5 mio   

EZTS GO=CTN=4,25 mio
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Tipi aktivnosti Indikativne aktivnosti

1b ozaveščanje, prenos znanja in 

kapitalizacija aktivnosti, podpora 

skupnemu razvoju inovativnih 

proizvodov in/ali storitev

 Prenos znanj med raziskovalnimi centri, univerzami, inkubatorji,

grozdi in MSP za razvoj inovativnih produktov in storitev

 Sodelovanje med podjetji in R&R za podporo start-up

 Podpora in razvoj tehnoloških platform - SPS 

 Spodbujanje inovativnih okoljskih tehnologij in standardov

 Skupni uporabni raziskovalni in pilotni projekti v podporo

trajnostnemu razvoju regije

 Skupni čezmejni univerzitetni študijski programi 

4e znižanje porabe energije, 

manj onesnaževanja s 

spodbujanjem trajnostnega 

sistema javnega prevoza in rabo 

alternativnih virov energije

 Razvoj skupnih območnih nizko-ogljičnih strategij/načrtov) za

manjšo porabo energije (npr. javna razsvetljava) 

 Podpora R&D projektom s področja OVE tehnologij 

 Spodbujanje trajnostne dostopnosti do turističnih destinacij, 

med podeželjem in urbanimi centri, v mestih, uvajanje

multimodalnosti 

 Analiza rabe in nadomeščanje fosilnih goriv z alternativnimi 

energetskimi viri
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Tipi aktivnosti Indikativne aktivnosti

6c skupne strategije, akcijski 

načrti in orodja za varstvo 

naravnih in kulturnih virov, 

izvedba manjših investicij

6d skupna orodja za ohranjanje 

biotske raznovrstnosti in 

ekosistemov, spodbujanje 

ozaveščenosti uporabnikov 

zavarovanih območij

6f  izvedba manjših okolju 

prijaznih investicij

 Zmanjševanje in preprečevanje onesnaževanja 

 Manjše investicije za večjo dostopnost Natura2000 območij

 Raziskave in pilotni projekti ohranjanja in obnove kulturne in 

naravne dediščine  

 Promocija endogenih potencialov naravne in kulturne dediščine  od 

Alp do Jadrana za razvoj trajnostnega turizma 

 Integrirano upravljanje območij NATURA 2000, ukrepi za 

odpravljanje  konfliktov med dejavnostmi

 Razvoj turističnih produktov, storitev in manjših investicij (npr. 

tematske poti, kolesarske poti…), skupni pristopi upravljanja 

(parki, geoparki..), upoštevajoč okoljske standarde

 Odstranjevanje in nadzor tujerodnih invazivnih vrst, preprečevanje 

izgub biotske raznovrstnosti  in evtrofikacije, razvoj ekosistemskih 

storitev, zelena infrastruktura in ekosistemski koridorji

 Ponovna raba odpadkov/odpadne vode v krožnem gospodarstvu

 Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšano stanje voda

 Skupno načrtovanje in pilotni ukrepi za harmonizacijo 

protipoplavnih ukrepov in integriranega upravljanja rečnih 

sistemov 
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Tipi aktivnosti Indikativne aktivnosti

11 projekti za dvig institucionalne 

usposobljenosti s ciljem razvoja 

struktur, sistemov in orodij ter 

projekti, ki odgovarjajo na 

potrebe ljudi  

 Skupno upravljanje v primeru naravnih nesreč 

 Harmonizacija predpisov, postopkov na področju javne uprave 

 Sodelovanje na področju promocije zdravega življenjskega sloga,

zdravstva 

 Vzpostavitev skupnih informacijskih sistemov 

 Usklajevanje poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela

 Načrtovanje in organizacijske aktivnosti za čezmejno upravljanje

rek in podpora WFD in protipoplavnim direktivam

 Razvoj podpornih institucij za dvig splošnih kompetenc za lažje

sodelovanje malih in srednjih podjetij (znanje jezikov ipd.) 
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Možni upravičenci 

 nacionalne, regionalne in lokalne oblasti

 javne in zasebne institucije pristojne za
področja prednostnih tem

 NVO, interesne skupine

 podjetja

 EZTS GO
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..integralni pristop 
funkcionalno 
povezanih območij..

 Nadomestiti ne-trajnostne

tokove s trajnostnimi

 Učinkovitejša raba materialov
in energije

 Razvoj krožnih verig 

Spoštovani/e člani/ce 

NadzornegaSpoštovani/e SI-IT 

2007-2013,
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Kako do dobrega projekta?

Vložek
Neposredni 
učinek Rezultat
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iCON  CLIMAPARKS AGROTOUR

KRAS-CARSO HYDROKARST 

CAMIS BIMOBIS SALTWORKS 

Croctal POTI MIRU  IDAGO

..jih soočiti s cilji skupnosti in 
določiti nove korake..

www.ita-slo.eu www.eu.skladi.si

..uporabiti rezultate, sinergije 

http://www.ita-slo.eu/

