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Programsko območje
SI (8 regij):
Gorenjska 
Goriška
Koroška
Osrednjeslovenska
Podravska Pomurska  
Savinjska
Zasavska

AT (9 regij):
Westliche Obersteiermark
Östliche Obersteiermark
Oststeiermark
West- and Südsteiermark
Graz
Klagenfurt-Villach
Oberkärnten
Unterkärnten

Südburgenland

OU = SVRK (MB), SI



SI-AT = 44,9 mio EUR ESRR za projekte 

(stopnja sofinanciranja projektov = 85 %)

Specifični cilji

delež

1b SO 1 Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih z 

visokim razvojnim potencialom prek čezmejnega sodelovanja 

med relevantnimi institucijami 

SO 2 Povečanje zmožnosti podjetij za inoviranje

3d Povečanje stopnje internacionalizacije MSP

18 %

8,1 mio EUR

15,4 %

6,9 mio EUR

6c Trajnostni razvoj naravnih in kulturnih potencialov 

6f Trajnostno upravljanje in uporaba vodnih virov 

39 %

17,5 mio EUR              

11 Povečati sodelovanje med vsemi ravnmi upravljanja in 

zainteresiranimi stranmi 

27,6 %

12,4 mio EUR



Končni upravičenci

1b
- podjetja

- institucije poslovno-podpornega okolja

- institucije s področja raziskav, izobraževanja in usposabljanja

- javni organi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni

3d

- MSP

- institucije poslovno-podpornega okolja

- institucije s področja raziskav, izobraževanja in usposabljanja

- javni organi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni

6c

- MSP

- neprofitne osebe javnega in zasebnega prava (varovanje in ohranjanje narave, prostorsko 
planiranje, turizem, kultura, izobraževanje in usposabljanje, javni promet)

- javni organi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni

6f

- neprofitne osebe javnega in zasebnega prava (upravljanje z vodami, preprečevanje tveganj, 
varovanje/ohranjanje narave, ohranjanje biodiverzitete, prostorsko planiranje, raziskave) 

- javni organi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni

11

- javni organi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni

- neprofitne osebe javnega in zasebnega prava (zdravstvo, izobraževanje in usposabljanje ter 
zaposlovanje, civilna zaščita – reševalne službe, energetska učinkovitost itd.) 



PO 1: TEMATSKI CILJ 1b in 3d: krepitev raziskav, 
tehnološkega razvoja in inovacij; izboljšanje konkurenčnosti MSP

 izboljšanje konkurenčnosti na čezmejnem območju in odličnosti na 
raziskovalnem področju

 spodbujanje prenosa tehnologije in znanja/dobrih praks med raziskovalnimi 
institucijami in podjetji 

 vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj 
ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem

 razvijanje novih poslovnih modelov za MSP

 spodbujanje naprednih zmogljivosti za razvoj izdelkov in storitev

 spodbujanje in razvoj čezmejnih poslovnih mrež  



PO 2: TEMATSKI CILJ 6c in f: ohranjanje/varstvo/promocija 
naravne in kulturne dediščine; varovanje in obnavljanje biotske 
raznovrstnosti in tal, spodbujanje ekosistemskih storitev

 trajnostno ohranjanje, varstvo, revitalizacija, raba in upravljanje naravne
(tudi zaščitena območja narave in ohranjanje biodiverzitete) in kulturne
dediščine (v širšem smislu) v povezavi z razvojem trajnostnega turizma 
(vključno z razvojem skupnih novih/izboljšanih turističnih produktov in 
storitev)

 priprava in realizacija skupnih trajnostnih strategij, modelov in 
raziskovalnih študij upravljanja z vodami (zagotovitev ustrezne oskrbe z 
vodo, varstvo vodnih virov, protipoplavni ukrepi)

 predvidene investicije manjših vrednosti („small-scale investments“)



PO 3: TEMATSKI CILJ 11: izboljšanje institucionalne zmogljivosti 
javnih organov in zainteresiranih skupin 

 ukrepi za krepitev institucionalne zmogljivosti in učinkovitosti javnih služb na 
različnih področjih (na lokalni in regionalni ravni): npr. v zdravstvu, civilni 
zaščiti, v izobraževalnih, kulturnih institucijah, institucijah s področja 
zaposlovanja, energetske učinkovitosti

 krepitev sodelovanja v okviru čezmejnih mrež na lokalni in regionalni ravni



Hvala za pozornost !


