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43,1 mio ESRR sredstev za projekte

stopnja sofinanciranja ESRR = 85%

specifični cilji

Delež 

ESRR/PO

Izbor projektov

1. PO/ 5b celostno upravljanje na 

področju  poplavne varnosti porečij v 

čezmejnem območju 

23,25%

10,03 

mio

strateški projekt na 

nacionalni ravni 

(direktna potrditev na 

NO)

2. PO/6 Ohranjanje in trajnostna raba 

naravnih in kulturnih virov

65,12%

28,07 

mio

javni razpis

6c mobilizacija naravne in kulturne 

dediščine za razvoj trajnostnega 

turizma

6d varstvo  in obnavljanje biotske 

raznovrstnosti ter promocija 

ekosistemskih storitev

3. PO/11 zdravo, varno in dostopno 

obmejno območje

11,63%

5,01 mio

javni razpis





Horizontalne teme

1. Razkorak mesto -
podeželje

2. Uporaba R & R in IKT
3. Nizka usposobljenost in 

kompetence



Connected in Green
” PS Slovenija-Hrvaška je usmerjen k 

razvoju  trajnostnega, varnega in 

živahnega obmejnega območja s 

spodbujanjem pametnega pristopa k 

ohranjanju, mobilizaciji in 

upravljanju naravnih in kulturnih virov 

v korist ljudi, ki živijo in delajo ali 

obiskujejo območje.”





3 prednostne osi, 4 specifični cilji

SC1:
Zmanjšanje poplavne
ogroženosti na mejnih
povodjih Dragonje, Kolpe, 
Sotle, Drave, Mure in 
Bregane

SC2:
Mobilizacija
kulturne in 
naravne 
dediščine za 
razvoj 
trajnostnega
turizma (6c)

SC3:
Varstvo in 
obnavljanje 
biotske 
raznovrstnosti 
ter promocija 
ekosistemskih
storitev (6d) 

SC4: Krepitev (CB) 
partnerstva med 
javnimi organi in 
deležniki za izboljšanje 
dostopa in 
učinkovitosti storitev 
za prebivalce 
obmejnega območja 



10

Prednostne osi Potencialni prijavitelji

1. PO/ 5b celostno upravljanje na 

področju  poplavne varnosti porečij v 

čezmejnem območju 

- ministrstvo, javni organi na 

nacionalni/regionalni/lokalni ravni

- neprofitne osebe javnega in zasebnega prava, 

s področja upravljanje z vodami, 

hidrometeorlogije, civilne zaščite

2. PO/6 Ohranjanje in trajnostna raba 

naravnih in kulturnih virov

6c mobilizacija naravne in kulturne 

dediščine za razvoj trajnostnega 

turizma

6d varstvo  in obnavljanje biotske 

raznovrstnosti ter promocija 

ekosistemskih storitev

- javni organi na nacionalni/regionalni/lokalni  

ravni

- neprofitne osebe javnega in zasebnega prava, 

ki delujejo na področju naravne in kulturne 

dediščine in trajnostnega turizma

- MSP-ji (6c)

3. PO/11 zdravo, varno in dostopno 

obmejno območje

- javni organi na nacionalni/regionalni/lokalni  

ravni

- neprofitne osebe javnega in zasebnega prava, 

ki delujejo na področju zdravstva, socialnega 

varstva, reševalnih služb, javnega prometa



SC1: zmanjšanje poplavne ogroženosti na mejnih povodjih (5b)

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

SC2: Mobilizacija kulturne in naravne dediščine za razvoj trajnostnega turizma 
(6c)



PC3: Varstvo in obnavljanje biotske raznovrstnosti ter promocija ekosistemskih
storitev (6d) 

•

•

•

•

•

•

•

•

•



SC4: Krepitev partnerstva med javnimi organi in deležniki za izboljšanje dostopa
in učinkovitost storitev za prebivalstvo na obmejnem območju (11)

•

•

•

• Vzpostavitev/izboljšanje čezmejnih struktur sodelovanja javnih institucij in 
drugih deležnikov 

• Razvijanje/izboljšanje skupnih modelov, procesov in praks za razvoj CB storitev
• Aktivnosti za izboljšanje spretnosti in znanj za ponudbo čezmejnih javnih 

storitev 
• Dejavnosti, ki promovirajo uporabo novih storitev in aktivno vključevanje 

različnih skupin prebivalcev 



Jasni cilji (indikatorji rezultata)

IR 1: zmanjšan % 
površine (prebivalstva), 
pod poplavnimi ukrepi

IR 2: 
povečanje 
števila 
obiskovalcev v 
muzejih/galerij
ah & ključnih 
zavarovanih 
območjih

IR 3:  
Izboljšana 
stopnja stanja 
ohranjenosti
vrst in 
habitatnih 
tipov N2000 
(B-A, C-B)

IR 4: 
Podeželsko 
prebivalstvo pokrito 
z novimi / boljšimi 
javnimi storitvami:
• zdravstvo in 

socialne službe
• civilna zaščita
• javni prevoz

Posebni pogoji (PP):

1. Le mejna porečja, 
ki so poplavno
ogrožena

2. Komplementarnost 
z nacionalnimi 
programi

PP: Javni 
dostop; CB 
produkt ali 
destinacija!

PP:
aktivnosti v naravi in 
aktivnosti 
promoviranja 
ekosistemskih
storitev v naravi !

PP:
Demonstracijske 
izvedbe




