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V  obdobju  2014-2020  sodeluje  Slovenija   

v  petih  transnacionalnih  programih. 

Čezmejni Transnacionalni Medregionalni 

Italija - Slovenija Srednja Evropa INTERREG EUROPE 

Slovenija - Avstrija Območje Alp URBACT 

Slovenija - Madžarska Mediteran ESPON 

Slovenija - Hrvaška Adrion  
(Jadransko-jonski program) 

INTERACT 

Podonavje 



Vloga transnacionalnih projektov 

 

Razvijanje, testiranje in izvajanje 

 evropskih, makro-regionalnih, 

nacionalnih in regionalnih 

razvojnih politik in strategij v 

transnacionalnem kontekstu: 

 

- kjer so izrazite skupne 

nevarnosti,  potrebe, 

priložnosti;  

 

- kjer je transnacionalno 

sodelovanje uspešnejše od 

nacionalnih aktivnosti. 

 

 

Oblikovanje  
razvojne  
politike 

Testiranje – 
pilotne  

aktivnosti 

Izvajanje  
razvojne 
politike 



Projekti so konceptualne narave. 
Cilj je dobro upravljanje za skladen regionalni razvoj. 

 
Ne gre za znanost.         Ne gre za investicije.         Ne gre za tehnologijo. 

 

Vedno pa gre za krepitev institucionalnih zmogljivosti javnega sektorja, 

medsektorske in večnivojske  skupne rešitve na širšem območju. 

   Skupne strategije in akcijski načrti območja 

   Usklajene metodologije in upravljalska orodja 

   Skupne strukture in sistemi upravljanja     

   Priprava transnacionalnih investicij (a ne izvedba!) 

   Pilotne - testne ali demo aktivnosti s transnacionalnim ciljem 



Celostni pristop 

 

Transnacionalni programi  

oz. projekti so idealni za 

usklajevanje interesov, 

pristopov, rešitev, izvajanja: 

 

- med sektorji 

 

- med akterji 

 

- med ravnmi upravljanja 

 

- med območji in tipi območij 

 

- v različnih državah 

 

promet . tveganja 

Med-
sektorske 
razvojne 
strategije 

Medsektorsko 
usklajevanje 

narava 

energija . 
gospodar

stvo 



Prizmo znanja gradimo na vseh tematskih področjih. 

•Uporab-
niki 

• Izva-
jalci 

• Institu-
cije 
znanja 

• Javna 
uprava 

FROM TRIPLE 

APPROACH 

to  

QUADRUPLE 
HELIX 

V projektu sodelujejo relevantni 

akterji, ki imajo pristojnost za 

razvojne politike na: 

- vsebinskem področju. 

- teritorialnem oz. upravnem 

območju. 

 

Obsegajo štiri vrste akterjev: 

uprava, znanje, izvajanje, raba 

 

V projektu morajo sodelovati 

raznorodni, ne istovrstni 

partnerji (omrežja istovrstnih 

institucij niso sprejemljiva). 

 



Vrste pričakovanih outputov  

• Skupne strategije ali skupni elementi strategij  

• Strukture transnacionalnega sodelovanja 

• Priporočila in predlogi za snovalce politik  

• Navodila za izvajalce politik  

• Nova orodja in ukrepi za izvajanje politik 

• Pilotne dejavnosti 
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TRAJNOSTNA RABA  KULTURNE IN NARAVNE  DEDIŠČINE TER VIROV KOT 

DEJAVNOST TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
 

 
 

 
eko, kolesarski , kmečki turizem, kulturne poti (UNESCO) 

 

valorizacija kulturne dediščine in uporaba kreativnih industrij za razvoj  

 

upravljalska orodja (npr. IKT aplikacije) 

 

evalvacije  za odpravo okoljskih in družbenih pritiskov zaradi množičnega 

turizma 

 

razvoj  različnih turističnih ponudb glede na sezonska nihanja in za 

posebne ciljne skupine 

 

reševanje potencialnih konfliktov med naravo, kulturo in gospodarskim 

razvojem 
 



. 
 

 
EKOSISTEMSKE STORITVE, VAROVANA OBMOČJA IN TVEGANJA TER INTEGRALNO 

PROSTORSKO NAČRTOVANJE 
 

 
 

 

 

trajnostno upravljanje varovanih in okoljsko pomembnih območij (biotska 

raznovrstnost, ekosistemi, krajina)  

 

transnacionalno in celostno prostorsko planiranje (npr. obnovljivi viri 
energije, turizem, kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo), prostorsko planiranje 
morja, obale, morja-obale 

 

podpora izvajanju okoljskih direktiv (npr. za vode, morje, poplavno 

varnost) 

 

upravljanje z naravnimi tveganji (npr. poplave, suša, erozija) 

 

trajnostna in učinkovita raba naravnih virov v celotni verigi vrednosti 

(snovne zanke, regionalni razvoj, reševanje potencialnih konfliktov 

interesov) 

 

interoperabilnost podatkovnih baz za boljše upravljanje 



OKOLJE NA FUNKCIONALNIH URBANIH OBMOČJIH  

izboljšanje kvalitete okolja (zrak, voda, zemlja, klima) v mestih 

 

upravljanje s tveganji (naravna tveganja, človeški faktor) v funkcionalnih 

urbanih okoljih 

 

zmožnosti javnega sektorja za okoljsko planiranje in upravljanje v FUA (z 

mehanizmi participacije v procesu odločanja) 

 

celovit pristop za zmanjševanje konfliktov pri prostorski rabi v FUA 

 

rehabilitacija in reaktivizacija degradiranih območij 

 

podpora razvoju t.i. pametnih mest   

. 



 
NIZKO-OGLJIČNI PROMET IN MOBILNOST 
 

 
 

 

 

uvajanje nizko-ogljičnih tehnologij 

 

funkcionalne urbane regije 

 

javni potniški promet  

 

železniški in vodni tovorni promet 

 

program Podonavje: rečni tovorni promet 

 

koncepti mobilnosti 



Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z 

energijo in  rabe obnovljivih virov 

 
 

 

večja energetska učinkovitost javnih stavb 

 

testiranje javnih politik za zmanjšanje porabe energije 

 

inovativnimi pristopi upravljanja javnih stavb za energetsko 

učinkovitost 

 

izobraževanje in izvajanje javnih politik za zmanjšanje porabe energije 

 

razvoj strategij in rešitev za pospeševanje rabe OVE 

 



Transnacionalni razpisi so v polnem teku. 

 Za razpise: 820  M€  ESRR   od  871  M€  ESRR  (100%)  

 Dodeljeno: 590  M€  ESRR   ali   72% 

 V teku (31.12.18): 164  M€  ESRR   ali   20% 

 Ostane (2019):   66  M€  ESRR   ali     8% 

72

20

8

v %

dodeljeno

v teku

ostane



Transnacionalni programi in Interreg Europe:  

RAZPISI 2018 

 
 

 

 

Program Info dan SI 2018 Št. razpisa Razpis odprt ESRR 

M€ 

Izbor 

projektov 

Število 

SPP 

Central Europe 3. 21. 9. 2017–25. 1. 2018 60  15.-16.1.2019 

4. (kapitalizacijski) (spomladi 2019) 

Alpe 3. (II.) 17. 10. –20. 12. 2017  27 16.-17. 4. 2018    33 

11.10.2018 4. (I.)  19.9. – 12. 12. 2018 
(II.) 23.3. – 5. 6. 2019 

             23  20. 3. 2019  

13. 9. 2019 

Interreg 

Europe 

3. 1. 3. –30. 6. 2017 70 13. 3. 2018    11 

11.5.2018 4. 7. 5. –22. 6. 2018 94   

Mediteran   2. MP: 30. 1. –31. 3. 2017 

IP (II.): 3. 7. –13. 10. 2017 

 

49 

 

16. 1. 2018 
   

 11      

11. 12. 2018 3. I. 30.10.2018 – 31.1.2019 

II. 2.5. – 27.6.2019 

 

30 

 

September 2019  

Strateški (začetek 2019)   

Podonavje 2. 9. 5. –6.6. 2017 34 22. 3. 2018     23 

EUSDR Seed Money Facility 2. 10. –7. 12. 2017 1 18.7. 2018        7       

EUSDR (Danube Strategy Point) ---               3 18.7.2018        0        

Dok. že na spletu 

29. 11. 2018 

3. Konec 2018/ začetek 2019  
(I. faza odprta 40 dni) 

             51 

Adrion 16.4.2018 2a P2: 26.3. – 3. 7. 2018 29   

2b (P1+3:  2019)              10   


