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              Evropski strukturni in investicijski skladi 



  

Cilj 1:  

Naložbe za rast in delovna mesta 

340 milijard EUR 

Cilj 2:  

Evropsko teritorialno sodelovanje 

10 milijard EUR = 2,75 % 

            Kohezijska politika 2014-2020 

ETS (INTERREG) zagotavlja okvir za izvajanje skupnih ukrepov in izmenjave politik med nacionalnimi, 

regionalnimi in lokalnimi akterji iz različnih DČ ter spodbuja gospodarski, socialni in teritorialni razvoj 

Evropske unije kot celote 
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                                                                Čezmejno sodelovanje – 2 državi (obmejne regije) 

                                                                Transnacionalno sodelovanje – od 7 do 14 držav 

                                                                Medregionalno sodelovanje – 30 držav 

            ETS 2014 – 2020   

   
  

 

A 

 

čezmejni  

 

60 

 

74,05 % 

 

B 

 

transnacionalni  

 

15  

 

20,36 % 

 

C 

 

medregionalni 

 

4  

 

  5,59 % 



SI-AT 

SI-HU 

SI-HR 

IT-SI 

MEDITERAN 

SREDNJA EVROPA 

OBMOČJE ALP 

PODONAVJE 

JADRANSKO-
JONSKI INTERREG EUROPE 

ESPON 

URBACT 

 V  obdobju  2014-2020  sodeluje  Slovenija   

v  štirih  čezmejnih  programih 



             Poslanstvo  čezmejnih programov 

Čezmejno sodelovanje - izzivi in priložnosti lokalnega in regionalnega obmejnega okolja 

 

 

 Čezmejno sodelovanje zagotavlja okvir za reševanje skupnih izzivov, ki so bili 

prepoznani na obmejnih območjih dveh sosednjih držav, izvajanju skupnih 

ukrepov in izmenjav politik, izkušenj in znanj tako na lokalnem nivoju kot tudi 

regionalnem in nacionalnem 

 

 Skupni čezmejni pristop k reševanju težav/izzivov z namenom zmanjševanja 

regionalnih, gospodarskih in socialnih razlik (ki presega državne meje) 

 

 Krepitev institucionalnih zmogljivosti organov in institucij javnega sektorja, tudi v 

povezavi z zasebnim: prenos znanja, povezovanje in usklajevanje raznolikih 

institucij v istem projektu, koordinirano sodelovanje pri iskanju rešitev ter 

implementacija le-teh  

 



   Sredstva čezmejnih programov  
                          (v mio EUR ESRR) 



Tematski cilji 

 

1 - krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij 

 

4 - podpiranje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih 

 

5 - spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in   
obvladovanja tveganj 

 

6 - ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov z  
 

 c) ohranjanjem, varstvom, promocijo in razvijanjem naravne in kulturne dediščine 

 

 d) varovanjem in obnavljanjem biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanjem ekosistemskih 
 storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami 

 

 f) spodbujanjem inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovitejšo rabo virov v 
 sektorju odpadkov, vodnem sektorju ter v povezavi s tlemi, ali za zmanjšanje onesnaženosti zraka  

 

11 - izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih 
strani ter učinkovita javna uprava   

 

 

 

 

 



        Tematska osredotočenost  
                           na čezmejnih programih 



Tematski cilj 4 – NIZKO CO2 

 

• zmanjšanje porabe energije tudi s spodbujanjem 

razvoja strategij in akcijskih načrtov za varčevanje z 

energijo 

 

• zmanjšanje ravni emisij, tudi s poskusno uporabo 

alternativnih prevoznih sredstev 

 

• uporaba alternativnih (obnovljivih) virov energije 

 

 

 

 

 



Tematski cilj 5 - PODNEBJE 

• zbiranje, upravljanje in izmenjava podatkov, povezanih z obvladovanjem 

poplavne ogroženosti 

• razvoj in nadgradnja skupnih orodij, modelov, kart in opozorilnih 

sistemov za obvladovanje poplavne ogroženosti 

• priprava čezmejno usklajenih načrtov, študij in dokumentacije za 

izvajanje strukturnih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti (CPVO, 

hidrološke študije, študije izvedljivosti itd.) 

• krepitev zmogljivosti oseb in institucij, odgovornih za obvladovanje 

poplavne ogroženosti in upravljanje s porečji  

• prepoznavanje operativnih vrzeli in administrativnih bremen, ki ovirajo 

učinkovito čezmejno obvladovanje poplavne ogroženosti 

• priprava konkretnih rešitev in njihovo vključevanje v nacionalne 

sisteme in vsakodnevno prakso 

• osveščanje za boljše razumevanje protipoplavnih ukrepov kot tudi 

odzivanje v času poplav 

• ureditev zelene infrastrukture 

• izvajanje ekosistemskih storitev 

• pilotni strukturni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti (nasipi …) 

 

 



Tematski cilj 6 – OKOLJE / VIRI (c) 

 

c) naravna in kulturna dediščina prek trajnostnega turizma 
 

 

• skupen razvoj načrtov in strategij za trajnostno izkoriščanje naravne in 
kulturne dediščine ter za boljšo rabo turističnega potenciala 

 

• izboljšanje zmogljivosti oseb in institucij na področju ohranjanja in 
revitalizacije naravne in kulturne dediščine   
 

• razvoj novih ali izboljšanih čezmejnih proizvodov ali destinacij, ki 
vključujejo naravno in kulturno dediščino, in s tem povečanje pričakovanega 
števila nočitev / obiskov podprtih spomenikov naravne in kulturne dediščine 
ter znamenitosti 
 

• investicije manjšega obsega v infrastrukturo za obiskovalce in ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine  (obnova stavb, učne poti, arheološki park, 
center za obiskovalce, razstavni prostor, kolesarska steza in najem koles, 
pohodniška, konjeniška in druge tematske poti, prilagoditve za osebe s 
posebnimi potrebami, dostopne poti do območij dediščine) 

 

 

 



Tematski cilj 6 – OKOLJE / VIRI (d) 

 

d) biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve 
 

 

Izboljšanje stanja ohranjenosti ciljnih vrst, habitatov ali 
ekosistemov za biotsko raznovrstnost in oskrbovanje z 
ekosistemskimi storitvami: 

 

• opredelitev skupnih orodij, protokolov in načrtov v zvezi z 
varovanjem in obnavljanjem biotske raznovrstnosti in 
ekosistemov 

 

• testiranje in izvajanje celostnih strategij, orodij in zelene 
infrastrukture, ki se nanašajo na zavarovana in za okolje zelo 
dragocena območja, vključno z območji NATURA 2000 

 

• spodbujanje trajnostnega in odgovornega zavedanja in 
vedenja, zlasti znotraj zavarovanih območij in območij naravnih 
vrednot 

 

 

 

 



Tematski cilj 6 – OKOLJE / VIRI (f) 

 

 

f) varstvo okolja in učinkovitejša raba virov v vodnem sektorju 
 

 

• razvoj in praktično izvajanje skupnih trajnostnih strategij za upravljanje z 
vodami in pripravo dolgoročnih načrtov za izboljšanje stanja kakovosti 
voda 

 

• oblikovanje skupnih študij in modelov spremljanja in napovedovanja 
poplav, vključno s posledicami podnebnih sprememb ter akcijskimi načrti za 
zmanjševanje celotnega vodnega odtisa voda in odtisa odpadnih voda 

 

• razvoj in praktično izvajanje integriranega določanja protipoplavnih 
ukrepov, varovanje in nadzor voda ter meritve obnavljanja rek 

 

• skupni čezmejni ukrepi za določanje, varovanje in nadzor poplav 

 

• priprava in izvajanje gradbenih in negradbenih protipoplavnih ukrepov v 
skladu z načrtom za obvladovanje poplavne ogroženosti 

 

 

 



Tematski cilj 11 – UPRAVLJANJE 

 

Institucionalno sodelovanje na različnih področjih, med drugim tudi na 
področju varstva okolja, energetske učinkovitosti, obnovljivih virov 
energije, dostopnosti, civilne zaščite ter preprečevanja in upravljanja 
skupnih tveganj s povečevanjem zmogljivosti za preprečevanje in 
intervencije ob človeških ali naravnih nesrečah 

 

• krepitev zmogljivosti oseb in institucij (izmenjava izkušenj, znanja, 
dobrih praks, izobraževanja, usposabljanja) 

 

• krepitev sodelovanja institucij in državljanov (skupne čezmejne 
pobude, vzpostavitev trajnostnega strateškega partnerstva) 

 

• razvoj in uvajanje čezmejnih orodij in storitev (skupne raziskave za 
spremljanje, demonstracijske aktivnosti v praksi) 

 

• zmanjševanje administrativnega bremena 
 

 

 

 

 



Upravičenci 

• Državna uprava 

• Občine 

• RRA 

• Sektorske agencije 

• Raziskovalne in izobraževalne institucije 

• Izvajalci javnih storitev 

• Institucije v podporo gospodarstvu 

• Interesne skupine / NVO 

• MSP/podjetja 
 

nabor odvisen od posameznega programa 

 



                 Čezmejni projekti 

• VELIKOST:   20 000 – 3,5 mio EUR ESRR                 
(odvisno od vrste in vsebine projekta) 

 
• DELEŽ SOFINANCIRANJA: max. 85 % skupnih upravičenih stroškov iz sredstev 

ESRR in min. 15 % lastna udeležba 
 

• UPRAVIČENI IZDATKI: Stroški osebja; pisarniški in administrativni izdatki; potni in 
namestitveni stroški; stroški zunanjih izvajalcev in storitev; izdatki za opremo; izdatki za 
infrastrukturo in gradnje  
 

• PARTNERSTVO: vsaj 1 PP iz vsake DČ (max. 10 PP) 
 

• TRAJANJE: max. 36 mesecev 

•   

• MERILA: skupno načrtovanje, izvajanje, osebje, financiranje (vsaj 3 od 4 izpolnjeni); 
čezmejni vpliv 

 

 

 



Stanje razpisov na čezmejnih programih 

  

     Za razpise: 174,5  mio EUR ESRR 

 Dodeljeno: 160,1  mio EUR ESRR   ali  91,7 % 

 V teku:                2,1  mio EUR ESRR   ali    1 ,2 % 

 Ostane (2019):    12,3  mio EUR ESRR   ali     7,1  % 

  

Razpisi v 2019 

 

 RAZPISI 2019 TC Razpis odprt ESRR v mio EUR 

IT-SI 1b, 6d, 6f, 11 10. 1.  – 11. 3. 2019 11,3 

SI-HU 11 do 18. 6. 2019 1 



                 Več informacij o programih 

• IT-SI             https://www.ita-slo.eu/sl 

 

• SI-AT            http://www.si-at.eu/si2/ 

 

• SI-HR           http://www.si-hr.eu/si2/ 

 

• SI-HU           http://www.si-hu.eu/ 

 

 

http://www.svrk.gov.si/ 

 

http://www.eu-skladi.si/sl/interreg-slovenija 
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