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DOSEDANJE IZKUŠNJE

Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko ima dolgo tradicijo v 

okviru trilateralnih in bilateralnih programov:

- 1995-1996 Trilateralni program Slovenija-Madžarska-Avstrija

- 2000-2003  Bilateralni program PHARE Slovenija-Madžarska: 

sodelovanje na področju varstva narave in razvoja človeških virov       

(Joint Economic Space, sklad za male projekte – people to people…)

- 2004-2006 Trilateralni program Slovenija-Madžarska-Hrvaška

- 2007-2013 Bilateralni program čezmejnega sodelovanja Slovenija -

Madžarska

Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020 

predstavlja nadaljevanje tradicije sodelovanja, upoštevajoč dragocene 

izkušnje dosedanjega teritorialnega sodelovanja



● 2 Javna razpisa (v okviru 2 Javnega razpisa sta bili naknadno

potrjeni 2 “strateški” operaciji in 1 iz rezervne lestvice)

● skupaj potrjenih 43 operacij

● sodeluje 201 projektnih partnerjev

● skupna vrednost potrjenih operacij + TP: 30.448.636,24 EUR ESRR

(Total = ESRR + nacionalna sredstva + lastni prispevek: 36.876990,47 EUR)

● ČRPANJE (maj 2015): 22.277.581,66 EUR ESRR (total 27.539.006,02 EUR)

Izkušnje v obdobju 2007-2013



POMURSKA
43%

PODRAVSKA
8%OSREDNJESLOVENSKA  

3%

HU (Vas, Zala, 
Budapest)

46%

POGODBENO VEZANA SREDSTVA PO REGIJAH



2014-2020



Območje sodelovanja pokriva 10.628 km2 (3.507 km2 (1/3) v Sloveniji in 7.121 km2
(2/3) na Madžarskem) in ima skupno mejo v dolžini 102 km.

Število prebivalcev: 980.500 prebivalcev (55% na HU in 45% na SI območju)



Razpoložljiva sredstva

stopnja sofinanciranja = 85% ESRR 

• 29.279.283,00 EUR ESRR

• (1.757.000,00 EUR ESRR – sredstev za tehnično pomoč)
2007-2013

• 14.795.015,00 EUR ESRR

• (1.500.000,00 EUR ESRR – sredstev za tehnično pomoč)
2014-2020

osredotočenost in ciljna usmerjenost



Osnovna izhodišča pri oblikovanju strategije programa:

► relevantnost: razvojna usmeritev mora temeljiti na glavnih značilnostih in
bogastvu regij programskega območja (naravnem in kulturnem) ter trajnosti

► dimenzija čezmejnega sodelovanja na vseh prednostnih področjih

► rezultati: izbor razvojnih prioritet, ki prispevajo k ustvarjanju
pogojev za dejanske spremembe in priložnosti ter čimbolj neposredno vplivajo
na socialne, ekonomske in okoljske razmere v programskem območju ter
zagotavljajo praktične in oprijemljive rezultate

► vključenost deležnikov: čim večja skladnost potreb/interesov

► osredotočenost in ciljna usmerjenost: za dosego čim boljših rezultatov (cca
14,7 mio EUR)

► izsledki analiz, priporočil (EU, obeh držav članic, makroregionalnih
strategij…), izkušnje iz dosedanjih programov sodelovanja, rezultati opravljenih
posvetovanj z deležniki (delavnice), ter razpoložljiv finančni in upravni okvir.



Splošni cilj:

Povečanje privlačnosti celotnega programskega območja -
spodbujanje razvoja čezmejno povezanega in diverzificiranega turizma, ki temelji na 
trajnostni rabi, varovanju in razvoju naravne in kulturne dediščine
→ dvig življenjskega standarda in uravnotežen gospodarski razvoj (nova delovna mesta, 

delovna mesta z dodano vrednostjo, investicije, spodbujanje podjetništva…)

Specifični cilji:

► boljša izkoriščenost naravne in kulturne dediščine v turizmu, kot enem izmed ključnih

delovno intenzivnih sektorjev tega območja

► ustvarjanje / krepitev lokalnega gospodarstva z razvojem trajnostnega turizma    

podeželskih območjih (medsebojno povezovanje območij kulturne in naravne dediščine)   
in njihovo nadaljnje povezovanje z glavnimi znanimi turističnimi destinacijami

► razvoj skupne blagovne znamke programskega območja (“green and livable” region): 

ohranjanje, oživljanje naravne in kulturne dediščine, okrepitev sodelovanja 
deležnikov na vseh ravneh

► čezmejno sodelovanje s krepitvijo institucionalne povezanosti javnih in civilnih interesnih

skupin



Tematski cilj 6

varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

10.000.000,00 EUR ESRR

(67,59% programskih sredstev)

Tematski cilj 11 

izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in 
učinkovita javna uprava

3.295.015,00 EUR ESRR

(22,27% programskih sredstev)

tehnična pomoč

1.500.000,00 EUR

(10,14%)
(V skladu z določili 17. člena Uredbe 1299/2013) 



TEMATSKI CILJ 6

varstvo okolja in spodbujanje 
učinkovite rabe virov

10.000.000,00 EUR ESRR

(67,59% programskih sredstev)

INVESTICIJSKA PRIORITETA 6 c

ohranjanje, varstvo, promocija in 
razvijanje naravne in kulturne 

dediščine

SPECIFIČNI CILJ

povečanje privlačnost celotnega 
območja: diverzifikacija in čezmejno 
povezovanje turistične ponudbe v 

programskem območju

SPECIFIČNI CILJ

poglobitev obstoječega čezmejnega 
sodelovanja med organizacijami in 
ustanovami na obeh straneh meje

INVESTICIJSKA PRIORITETA 11 b

izboljšanje institucionalne 
zmogljivosti javnih organov in 

zainteresirane strani ter učinkovita 
javna uprava, z ukrepi za krepitev in  
spodbujanje pravnega in upravnega 

sodelovanja med državami in 
institucijami

TEMATSKI CILJ 11 

izboljšanje institucionalnih 
zmogljivosti in učinkovita javna 

uprava

3.295.015,00 EUR ESRR

(22,27% programskih sredstev)



RAZVOJNA PRIORITETA 1: PRIVLAČNA REGIJA 
(TO 6, IP 6c)

Rezultat:
Razvoj trajnostnega turizma v oddaljenih, ruralnih predelih programskega območja

Projekti financirani v okviru te razvojne prioritete bi naj bili usmerjeni v:
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine in 
- spodbujanje izkoriščanja tega potenciala z razvojem trajnostnega turizma, predvsem v 

oddaljenih in ruralnih predelih

Področja sodelovanja:

► varstvo, promocija in razvoj naravne in kulturne dediščine, razvoj trajnostnih

in zelenih oblik turizma 

► ustvarjanje predpogojev za spodbujanje razvoja turizma v odročnih programskih

območjih (storitve, infrastruktura,…)

► dvig kakovosti, učinkovitosti in konkurenčnosti ponudnikov turističnih storitev

(povezovanja,usposabljanja ...)  

► prepoznavna skupna blagovna znamka 

► oblikovanje skupnih izdelkov in storitev:  povezovanje mest naravne in 

kulturne dediščine z večjimi turističnimi centri (Blatno jezero, Moravske Toplice…)



Primeri okvirnih aktivnosti:

► dvig turističnega potenciala: razvoj skupnih čezmejnih strategij in načrtov

na področju trajnostne rabe naravne in kulturne dediščine

► manjše investicije za spodbujanje trajnostne rabe naravne in
kulturne dediščine, s spodbujanjem okolju prijaznih tehnologij

► manjša ravitalizacijska in restavracijska dela, kot osnova za nadaljnji turistični razvoj

► izboljšanje dostopnosti do naravne in kulturne dediščine (le v sklopu
drugih turističnih ukrepov)

► dvig lokalne osveščenosti o pomenu varovanja in ohranjanja naravne in 
kulturne dediščine

► čezmejno sodelovanje pri upravljanju turističnih destinacij: razvoj regionalnih
blagovnih znamk in sistema upravljanja, razvoj skupne blagovne znamke, 
promocijske aktivnosti za dvig prepoznavnosti in konkurenčnosti turistične
ponudbe programskega območja

► povečanje raznovrstnosti ponudbe kakovostnih čezmejnih turistični storitev: kolesarstvo,
pohodništvo, konjeništvo, vodni turizem, kulinarika, vinarstvo, zdravstven turizem..



► oblikovanje skupnih standardov kakovosti in razvoj novih skupnih inovativnih turističnih

produktov in storitev

► dvig kakovosti in konkurenčnosti turističnih storitev: specializirana izobraževanja in 
usposabljanja 

► vzpodbujanje uporabe sodobnih komunikacijski orodij, tudi v namene promocijske aktivnosti

► ustanovitev grozdov, usmerjenih v ustvarjanje in razvoj trajnostnih turističnih produktov in 
storitev v podporo MSP-jem na področju turizma (dvig kakovosti in učinkovitosti njihovih storitev  
in dejavnosti)

Izbor operacij:

Načela, ki se bodo skupaj z merili za ocenjevanje upoštevala v procesu izbire / potrjevanja projektov:

•    projekt vpliva na razvoj turistične ponudbe in diverzifikacijo že obstoječe ponudbe predvsem v 
turistično manj razvitih območjih programa

• manjše investicije le v povezavi z ohranjanjem in trajnostno rabo naravne in kulturne dediščine  
za nadaljnji razvoj turizma   

•   projekt pozitivno vpliva na število nočitev v programskem območju



Upravičenci:

► javne institucije in njihove organizacije na lokalni, regionalni in državni ravni 

► državna podjetja in pravne osebe zasebnega prava z neprofitnim statusom in namenom
delovanja

► nevladne organizacije, turistična združenja…

► zbornice in združenja

► EZTS….

Ciljne skupine:

► MSP-ji in ponudniki posameznih storitev, ki delujejo na področju turizma ali s turizmom     

povezanih storitev

► lokalne skupnosti

► turisti in obiskovalci



RAZVOJNA PRIORITETA 2: REGIJA SODELOVANJA
(TO 11, IP 11b)

Rezultat:
Povečanje čezmejnega sodelovanja med institucijami in organizacijami

Področja sodelovanja:

► varstvo okolja, obnovljivi viri energije, preprečevanje in obvladovanje tveganja

► družbene spremembe/izzivi: staranje prebivalstva, revščina, migracije, socialne storitve, 

zdravstveno varstvo

► čezmejna dostopnost in interoperabilnost (mehki ukrepi, sodelovanje)

► usklajevanje potreb trga dela (izobraževanja in poklicna usposabljanja), s posebnim 

poudarkom na mladih in depriviligiranih skupinah



Primeri okvirnih aktivnosti:

► institucionalno sodelovanje: izmenjava izkušenj, prenos dobrih praks, know-how,  

krepitev podpore na različnih področjih, kot so:

• varstvo okolja, energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije

•  socialne storitve (socialne inovacije), zdravstveno varstvo

• mobilnost delovne sile (poklicna usposabljanja, vseživljenjsko učenje, 
jezikovni tečaji, izobraževanje za ljudi s posebnimi potrebami, …)

• prostorsko planiranje, regionalni razvoj, dostopnost – usklajevanje
čezmejnega javnega prevoza

• civilna zaščita ter skupno preprečevanje in obvladovanje tveganja

• kulturno sodelovanje



Izbor operacij:

Načela, ki se bodo skupaj z merili za ocenjevanje upoštevala v procesu izbire / potrjevanja projektov:

•    projekt jasno prispeva k razvoju/povečanju institucionalne usposobljenosti 
vključenih partnerjev

•    manjše investicije so možne le izjemoma: v primeru jasne utemeljenosti in dodane
vrednosti k cilju projektu. Investicije ne morejo biti glavni cilj projekta.

•    projekt uporabi, upošteva rezultate predhodno že izvedenih operacij čezmejnega 
sodelovanja

•    projekt spoštuje načela okoljske trajnosti in je v skladu z ustrezno okoljsko nacionalno 

zakonodajo     

Posebna pozornost bo namenjena projektom, ki bodo usmerjeni v razvoj manj razvitih 

turističnih območij.



Upravičenci:

► javne institucije in njihove organizacije na lokalni, regionalni in državni ravni

► institucije s področja izobraževanja, zdravstva, sociale, zaposlovanja, kulture

► nevladne organizacije

► organizacije s področja civilne zaščite in risk managmenta

► EZTS….

Ciljne skupine:

► javne institucije in njihove organizacije na lokalni, regionalni in državni   

ravni

► lokalne skupnosti, širša javnost



Proces programiranja  2012-2015

12 srečanj skupine za programiranje (sept 2012 – feb 2015)

- usklajevanja na nacionalni in    

regionalni ravni 

- Izvedba postopkov javnega 
naročanja za izbor zunanjih 
izvajalcev za pripravo: programa 
sodelovanja, SEA in Ex Ante 
analize 

- Delavnice :  

Focus workshop (jul 2014)

4. in 10. sept 2014

3. in 4. jan 2015

- Situacijska analiza - avg 2014

- 1 osnutek programa

sodelovanja – okt 2014

- dec 2014 – javna razprava 

osnutka programa sodelovanja

- Podpis sporazuma o      
sodelovanju Slovenije v 
čezmejnem programu 
INTERREG V-A Slovenija –
Madžarska 2014-2020 – mar 
2015

10. april 2014 program      
sodelovanja posredovan EK

komentarji EK

(junij  2015) →

dopolnitve → potrditev   

CP →  javni razpisi 



Informacije in novice o programu:

http://www.si-hu.eu/start_sl/

HVALA ZA POZORNOST


